
Burmistrzyni miasta 

Dobra Wola 
 Prowadzi spotkanie, na początku prosi 

chętną osobę ze zgromadzonych do 

pełnienia funkcji sekretarza - osoba ta 

będzie spisywać główne postulaty i 

wnioski, burmistrzyni przedstawia cel 

spotkania, otwiera dyskusję, dąży do 

tego, by móc określić, na czym zależy 

mieszkańcom, podsumowuje 

spotkanie, przy wsparciu osoby 

pełniącej funkcje sekretarza, po około 

30 min podkreśla główne wnioski i 

wskazuje, co było główną wartością tej 

dyskusji 

 orientuje się w grantowych 

możliwościach pozyskiwania środków 

na modernizację (środki krajowe 

NFOŚ, WFOŚ oraz dofinansowanie z 

UE) 

 chce stworzyć wizję miasta dobrego 

życia, przyjaznego mieszkańcom i 

mieszkankom 

 

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

Sołtys wsi Wólka 

Kolonia 

 nie chce zmian - bo ludzie nie chcą 

zmian 

 nie stać nas na zmiany, nie stać nas na 

czyste powietrze 

 kto by się przejmował pyłami, gdy 

musimy sobie poradzić z bezrobociem 

w naszej wsi i emigracją młodych do 

miast, za granicę 

 

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 

Twoje notatki: 

Właścicielka ośrodka 

wypoczynkowego 
 zauważa, że osoby, które przyjeżdżają, 

zwracają uwagę na kwestie 

ekologiczne, więc segreguje śmieci w 

ośrodku 

 ośrodek opalany jest standardowo, 

węglem 

 węgiel kupowany w lokalnym składzie 

węgla. 

 

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 

 

Twoje notatki: 

 



Właściciel hurtowni 

materiałów 

budowlanych 
 

 zna trendy i nowinki w tematyce 

budownictwa (termomodernizacja, 

domy pasywne, nowoczesne systemy 

ogrzewania, antypyłowe filtry do 

kotłów) 

 doradza klientom tak, by im się to 

bilansowało kosztowo 

 nie motywuje go troska o środowisko, 

ale w nowych technologiach dostrzega 

dobry interes 

 

Twoje notatki:  

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 

Właścicielka składu 

węgla 
 

 ważne jest dla niej, by działalność się 

bilansowała, by była na plusie ze 

sprzedażą 

 jest zdezorientowana sytuacją w 

polskiej energetyce, cały czas zmiany, 

nawet jeśli chciałaby modernizować 

swój biznes, nie wie na co ma 

postawić. Więc nic nie zmienia i 

sprzedaje tani, dość słabej jakości 

węgiel (sprowadzany z Rosji lub Czech, 

ale o tym nie mówi dookoła, przecież 

polska węglem stoi) 

 

Twoje notatki: 

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 

Właściciel sklepu  
 

 nie do końca rozumie, czego dotyczy 

spotkanie, ale bierze w nim udział, by 

przy okazji zgłosić wniosek dotyczący 

powiększenia parkingu w pobliżu jego 

sklepu 

 w pracy spotyka dużo osób i lubi z 

ludźmi rozmawiać, człowiek 

kontaktów, entuzjasta 

 nie ma pojęcia o niskiej emisji, nie 

interesował się tym do tej pory 

 bardzo popularny w swojej 

społeczności lokalnej 

 

Twoje notatki: 

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 



Ksiądz 
 tradycjonalista, ale dąży do porozumienia i 

dialogu, odwołuje się do wartości próbując 

łagodzić dyskusję, chce wysłuchać 

wszystkich stron i poznać różne 

perspektywy 

 może wykorzystać w rozmowie cytaty: 

a ) słowa z encykliki Jana Pawła II “człowiek 

zdaje się często nie dostrzegać innych 

znaczeń swego naturalnego środowiska, 

jak tylko te, które służą celom doraźnego 

użycia i zużycia” 

b) słowa z encykliki Franciszka “Naglące 

wyzwanie ochrony naszego wspólnego 

domu obejmuje troskę o zjednoczenie całej 

rodziny ludzkiej w dążeniu do 

zrównoważonego i zintegrowanego 

rozwoju, ponieważ wiemy, że wszystko 

może się zmienić.  
 

Twoje notatki: 

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

Strażak 
 wie ile jest ofiar zaczadzenia 

(kilkadziesiąt w skali roku w Polsce), a 

to ze względu na zły stan instalacji 

grzewczych i małą wiedzę ludzi dot. 

tego, jak dbać o sprzęt grzewczy 

 wie, w jakich warunkach żyją ludzie - 

często wzywają go do pomocy przy 

różnych okazjach - widzi, że część 

rodzin jest naprawdę uboga 

 na spotkanie przyszedł, ponieważ 

angażuje się w sprawy ważne dla 

swojej społeczności i widzi szansę na 

rozwiązanie dwóch kwestii (niska 

emisja, zaczadzenia) “za jednym 

zamachem”, jeśli jakoś pomoże się 

ludziom w wymianie starych instalacji i 

podejmie działania edukacyjne. 

 

Twoje notatki:Jeśli w trakcie gry usłyszysz 

argument, który do Ciebie osobiście mocno przemawia, 

możesz zmienić podejście swojej postaci i dążyć do 

porozumienia. 

 

Pracowniczka 

lokalnego NGO 
 ma przy sobie wyniki pomiarów jakości 

powietrza, które są ogólnodostępne 

np. na stronie wojewódzkiego 

inspektoratu ochrony środowiska. 

ludzie raczej się tym nie interesują i 

tam nie zaglądają, ale chętnie dzieli się 

tymi informacjami 

 w ostatnim tygodniu, przy głównej 

ulicy naszego miasta było 

umiarkowane stężenie pyłów PM10 (a 

mamy obecnie lato, kiedy stan 

powietrza jest lepszy niż w zimie). 

umiarkowane tzn. 61-100µg/m3. 

Standardy unijne określają zdrowy 

poziom stężenia tych pyłów na 

poziomie 40 µg/m3, a dopuszczalną 

liczbę dni, kiedy stężenie pm10 może 

przekraczać poziom 50 cząsteczek na 

35 dni w skali roku.  

 ma pomysły na działania edukacyjne 

 

Twoje notatki: 

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 



Mieszkanka Dobrej 

Woli 
 pracuje w mieście, w biurze podróży, 

do pracy ma blisko, chodzi na piechotę 

 nie wie czym pali w domu - ogrzewanie 

centralne, płaci rachunki i sobie tym 

głowy nie zaprząta 

 to nie mój problem 

 przyszła na spotkanie licząc na to, że 

miasto będzie rozdawać jakieś nowe 

gratisy promujące ich region. Lubi 

wiedzieć, co się dzieje w obszarze 

promocji turystyki. 

 

Twoje notatki:Jeśli w trakcie gry usłyszysz 

argument, który do Ciebie osobiście mocno przemawia, 

możesz zmienić podejście swojej postaci i dążyć do 

porozumienia. 

 

Mieszkaniec pobliskiej 

wsi – Wólki Kolonii 
 pracuje w mieście, dojeżdża do pracy 

autem (żona też ma drugie auto, 

którym też dojeżdża do pracy), pali 

węglem (i śmieciami, ale to trzyma dla 

siebie) 

 wszystkiego dorobił się w życiu własną 

ciężką pracą, wychodzi z założenia, że 

jak się chce to się może, 

państwo/samorząd nie musi ludziom w 

tym pomagać… choć dobrze, jeśli nie 

przeszkadza 

 na spotkanie przyszedł, ponieważ chce 

współdecydować o kierunku rozwoju 

swojej społeczności 

 

Twoje notatki: 

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 

Nauczycielka 
 uczy w gimnazjum WOSu i 

przygotowuje się do realizacji 

uczniowskiego projektu rzeczniczego 

 chce dowiedzieć się na spotkaniu, co 

można zrobić w kwestii niskiej emisji: 

co może miasto zrobić, co okoliczna 

wieś, jak urzędy mogą współpracować, 

co mogą zrobić mieszkańcy, co 

przedsiębiorcy, co sektor pozarządowy 

 mieszka w bloku, ogrzewanie 

centralne 

 posiada dużo informacji na temat 

zagrożeń wynikających z niskiej emisji, 

które są dostępne na stronie 

internetowej: 

http://wezoddech.ceo.org.pl/co-jest-

niska-emisja 

 

Twoje notatki: 

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 



Uczeń gimnazjum 
 idealista, od razu chce protesty na 

ulicach urządzać, jak tylko słyszy o tym, 

że coś jest niesprawiedliwe lub że ktoś 

nie robi czegoś tak jak powinien, nie 

zna dokładnie zagadnienia 

 pierwsza klasa gimnazjum 

 w spotkaniu uczestniczy, ponieważ to 

część jego szkolnego zadania, by 

doświadczyć tego, jak w praktyce 

działa samorząd lokalny 

 

Twoje notatki:  

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 

 

Uczennica gimnazjum 
 nie zna dokładnie zagadnienia, zadaje 

dużo pytań, by zrozumieć, w czym tkwi 

problem. Wychodzi z założenia, że 

każde pytanie jest dobre, stara się 

wyciągać wnioski z tego co mówią 

ludzie, dzieli się swoimi 

przemyśleniami na forum 

 ostatnia klasa gimnazjum 

 w spotkaniu uczestniczy, ponieważ 

swoją przyszłość wiąże z pracą w 

urzędzie. 

 

Twoje notatki:  

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 

Emerytka 
 przeżyła całe życie paląc drewnem i 

węglem w swoim piecu i tak jest 

dobrze 

 choruje na jakąś chorobę płuc, ma 

uporczywy kaszel 

 chce poczuć się zrozumiana, chce 

zostać wysłuchana, dopiero wtedy 

zacznie słuchać innych osób. 

 

Twoje notatki: Jeśli w trakcie gry usłyszysz 

argument, który do Ciebie osobiście mocno przemawia, 

możesz zmienić podejście swojej postaci i dążyć do 

porozumienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mieszkaniec Dąbrówki 
 mieszkaniec wsi oddalonej od Dobrej 

Woli o 20 km 

 już korzysta z bardziej ekologicznego 

ogrzewania (dostał dofinansowanie w 

WFOŚ na wymienę kotła) 

 bardzo poleca to rozwiązanie 

argumentując, że na początku trzeba 

zainwestować ale poźniej koszty 

palenia są o wiele niższe. 

 

Twoje notatki: 

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomysł i treść: Joanna Gus, Zuzanna Naruszewicz  

Opracowanie: Urszula Bijoś 

Centrum Edukacji Obywatelskiej  

 

 

Lekarka 
 zauważa zwiększone zachorowanie na 

astmę, alergię i choroby płuc wsród 

swoich pacjentów 

 podaje wiarygodne dane: rocznie 

przedwcześnie w Polsce umiera 

z powodu zanieczyszczenia powietrza 

40 000 osób 

 jest sfrustrowana ponieważ mimo 

zalecanego pacjentom leczenia oni 

wciąż chorują; przez to od jakiegoś 

czasu po okolicy krąży plotka, że nie 

jest dobrą lekarką.  

 

Twoje notatki:  

Jeśli w trakcie gry usłyszysz argument, który do Ciebie 

osobiście mocno przemawia, możesz zmienić podejście 

swojej postaci i dążyć do porozumienia. 

 

 

 

 

 

 

 


