






















 ● Gracze zgłaszają swoje wyniki osobie prowadzącej i na tej 
podstawie wyłaniany jest zwycięski zespół.

Zespoły oceniające były podpisane na kartach przy ocenie. 
W razie wątpliwości co do ocen każdy zespół ma na tym etapie 
prawo poprosić drużynę, która oceniała dany pomysł, o uzasad-
nienie swoich decyzji. Jeśli wywiąże się na tym tle dyskusja, za-
daniem prowadzącego jest ją poprowadzić tak, żeby każdy mógł 
zabrać głos, ale by zakończyła się w ramach czasu przeznaczo-
nego na grę.

 ● Zwycięża zespół, który uzyskał najwięcej punktów za swoje 
pomysły.

V. Faza refleksji

W tej fazie wszyscy gracze sprawdzają, jak pod wpływem ich po-
mysłów zmieniło się miasto.

 ● Osoba prowadząca grę zaprasza uczestników do tego, by 
zsumowali punkty uzyskane przez całą grupę (wszystkie 
drużyny) w poszczególnych kategoriach: Gospodarka, 
Środowisko, Tradycja.

 ● Na podstawie wyników całej grupy (wszystkich zespołów) 
prowadzący wybiera po 1 karcie podsumowania (pocztówce 
z Zakopanego) z każdej kategorii. Posługuje się przy tym tabelą:

Punkty zebrane przez całą 
grupę (wszystkie zespoły) 
w danej kategorii: Gospo-
darka, Środowisko, Tradycja

Karta Podsumowania 
(przyszłość Zakopanego 
przedstawiona na 
widokówkach) osobna dla 
3 kategorii: Gospodarka, 
Środowisko, Tradycja

Od 11 w górę Rozkwit



Od 6 do 10 Ożywienie

Od 0 do 5 Stagnacja

Poniżej 0 Kryzys

Uwaga! Punkty z bonusów od postaci nie wliczają się do tej 
punktacji.

 ● Na koniec gry prowadzący odczytuje wybrane pocztówki 
uczestnikom.

Przykład:

Wszystkie drużyny w kategorii Gospodarka uzyskały w sumie -1 punkt, 
w kategorii Środowisko 12 punktów, a w kategorii Tradycja 8 punktów. 
Oznacza to, że osoba prowadząca odczytuje następujące karty podsu-
mowania: „kryzys” w kategorii Gospodarka, „rozkwit” w kategorii Śro-
dowisko i „ożywienie” w kategorii Tradycja.

PROWADZENIE GRY

By gra przebiegała płynnie i przy zaangażowaniu uczestników, oso-
ba prowadząca powinna przestrzegać następujących zasad:

 ● Prowadzący nie ocenia pomysłów graczy. Dyskusja w grze ma 
formę burzy mózgów, co oznacza, że wszystkie pomysły są 
dobre. Podczas ich oceny to gracze analizują pomysły.

 ● Gracze pracują samodzielnie – osoba prowadząca nie ingeruje 
w pracę zespołów. Jej zadanie polega tylko na pilnowaniu czasu 
i przypominaniu uczestnikom, ile pozostało czasu.

 ● Osoba prowadząca na koniec gry może zainicjować dyskusję o jej 
wynikach. Może w tym celu postawić wszystkim graczom np. 
takie pytania otwarte:

- co zadecydowało o wygranej zwycięskiego zespołu? Czym cecho-
wały się ich pomysły?








