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Co robić w czasie kwarantanny? Stowarzyszenie NOVUM zachęca młodzież do 

gry w grę online „Rozegraj Lubuskie”  
 

 

 

Siedzicie w domu i nudzicie się? Lekcje on-line odrobione, a macie ochotę na mądrą zabawę 

z przyjaciółmi? Stwórzcie drużynę i spróbujcie swoich sił w grze online "Rozegraj Lubuskie"! 

Wcielcie się w radnych województwa i przetrwajcie kadencje, ale uważajcie... nie będzie łatwo!  

 

„Rozegraj Lubuskie” to propozycja gorzowskiego Stowarzyszenia na rzecz Innowacji 

Społecznych NOVUM na czas kwarantanny. Przeglądarkowa gra online umożliwia jednoczesną grę 

z aż 30 osobami, dając wiele godzin ciekawej rozgrywki, a jednocześnie dużą dawkę wiedzy. Gra 

jest całkowicie bezpłatna, nie wymaga pobierania ani instalacji. Powstała dzięki dofinansowaniu z 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, a jej głównym założeniem jest pokazanie 

mechanizmów rządzenia województwem. Stowarzyszenie zachęca młodzież z województwa 

lubuskiego do tego, aby wspólnie ze swoimi znajomymi wypróbowali grę w czasie kwarantanny. 

Co więcej, działacze stowarzyszenia przekonują, że gra to świetny sposób na edukację młodzieży w 

czasie pandemii i społecznej izolacji. Gra ma ogromne walory edukacyjne, a mogą w nią grać 

jednocześnie uczniowie z całej klasy szkolnej, rywalizując z innymi uczniami. Dlatego 

Stowarzyszenie wysłało link do gry do wszystkich szkół średnich w województwie lubuskim, ale w 

grę grać może każdy.  

 

Gracze w zespołach wcielają się w radnych województwa i podejmują decyzje, które 

wpływają na losy regionu. W grę mogą grać grupy od 2 do aż 30 osób (przewidziano również 

możliwość gry jednoosobowej), a decyzje zapadają większością głosów podczas demokratycznego 

głosowania. Przed podjęciem decyzji gracze mogą ze sobą dyskutować i przekonywać się do 

swoich pomysłów, wchodzić w koalicje i zrywać je. 
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  Celem graczy jest nie utracić władzy i przetrwać całą kadencję, a by tego dokonać muszą 

zaspokajać potrzeby mieszkańców przy ograniczonych środkach. Do przegranej całej drużyny 

dojdzie w przypadku niewypłacalności województwa, braku środków na realizację jego 

podstawowych zadań, protestów mieszkańców. O tym jak wygląda wypełnianie poszczególnych 

zadań przez symulowane województwo wskazywać będą wskaźniki zadowolenia mieszkańców. 

Jeśli zbyt mało środków zostanie przeznaczonych na transport może się okazać, iż zabraknie 

funduszy na budowę drogi i czekają nas korki i protesty kierowców. Zbyt mało pieniędzy 

przeznaczonych na służbę zdrowia może skutkować kryzysem i brakiem podstawowych materiałów 

medycznych w szpitalach. „Rozegraj Lubuskie” to gra symulacyjna, w której postarano się jak 

najwierniej odwzorować mechanizmy dotyczące sprawowania władzy na szczeblu wojewódzkim. 

Kategorie budżetowe pojawiające się w grze są rzeczywiste i pochodzą z uchwały budżetowej 

województwa lubuskiego. Co najważniejsze gra pokazuje, że budżet samorządu nie jest 

nieskończony i aby ktoś mógł otrzymać fundusze trzeba zabrać je z puli przeznaczonej na coś 

innego. Gracze będą musieli więc podejmować wspólnie trafne decyzje przy ograniczonym 

budżecie. Gra pełni dużą rolę edukacyjną, pod kątem prawa samorządowego i funkcjonowania 

samorządu wojewódzkiego. Uczy współpracy i pokazuje zawiłości mechanizmów rządzenia 

regionem.  

 

Gra jest dostępna pod adresem www.rozegrajlubuskie.pl „Rozegraj Lubuskie” to przeglądarkowa 

gra online. Nie wymaga pobierania ani instalacji, a jedynie połączenia internetowego i rejestracji 

konta (do rejestracji potrzebny jest prawdziwy adres e-mail). Na stronie znajduje się zakładka, 

w której wytłumaczono jak grać. Członkowie Stowarzyszenia NOVUM przekonują, że wygrać w 

„Rozegraj Lubuskie” nie jest łatwo i zachęcają wszystkich do spróbowania swoich sił w rządzeniu 

województwem.  
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