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W 2019 roku CDiS SZ rozpoczęło swoją przygodę z grami wojennymi. 
Poziomem ambicji określonym przez przełożonych było osiągnięcie w Siłach 
Zbrojnych RP zdolności do organizacji tego typu przedsięwzięć na poziomie 
strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Podejmując działania ukierun-
kowane na zbudowanie tych zdolności, najpierw zgłębiono literaturę przed-
miotu, później sięgnięto po wiedzę i doświadczenie ekspertów, zarówno tych 
w kraju, jak i za granicą. W miarę budowania świadomości i nabywania 
kolejnych umiejętności, potwierdzonych zorganizowaniem gier wojennych, 
pojawiła się idea opracowania niniejszej publikacji.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wie-
lu osób. W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować tym wszystkim, 
którzy nas wspierali zarówno podczas odkrywania świata gier wojennych, 
jak i  pisania samego poradnika. Przede wszystkim serdeczne podzięko-
wania kieruję pod adresem profesora Rexa Brynnena z McGill University 
w Montrealu, który zgodnie z propagowaną przez siebie zasadą różnorod-
ności (ang. diversity) pomógł zrozumieć, że w  świecie gier wojennych jest 
miejsce dla wszystkich. Podziękowania składam również całemu zespoło-
wi zaangażowanemu w wypracowanie założeń poradnika, w tym w szcze-
gólności kmdr. Pawłowi Podgórnemu z  Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni.

Na końcu chciałbym wspomnieć o przełożonych w Sztabie Generalnym 
WP oraz Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. To ich otwartość na 
nowe idee oraz wyrozumiałość umożliwiły ukończenie pracy nad poradni-
kiem. Dziękuję.

Mirosław Wnorowski 
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Wstęp

Gry decyzyjne, a wśród nich gry wojenne (ang. wargaming), są jednym 
z narzędzi, które mogą być wykorzystane do wspierania procesów decy-
zyjnych. Historia prowadzenia profesjonalnych gier wojennych w siłach 
zbrojnych sięga XIX w., kiedy to w armii pruskiej oficerów uczono taktyki 
przy wykorzystaniu gry Neues Kriegsspiel1 autorstwa Georga Vinturinusa. 
Gra, w odróżnieniu od wcześniejszych tytułów takich jak np. The Kings 
Game Christophera Weikmanna lub War Chess Johanna C. L. Hellwiga, 
pozwalała na symulowanie ruchu jednostek, ich niszczenia oraz działa-
nia logistyki. Na fali pruskich sukcesów wojskowych gry wojenne stały się 
bardzo popularne w wielu krajach Europy oraz poza nią. W Polsce zosta-
ły rozpowszechnione przez francuską misję wojskową na początku XX w. 
(Caffrey, 2019). W czasach wielkich wojen gry wojenne były wykorzysty-
wane z powodzeniem zarówno do weryfikacji planów operacyjnych, jak 
i do szkolenia kadr. Po II wojnie światowej w latach zimnej wojny gry wo-
jenne nadal przeżywały swój rozkwit. Wykorzystywano je powszechnie 
do rozgrywania potencjalnego konfliktu pomiędzy mocarstwami.

W związku ze zmianami geopolitycznymi w końcu XX wieku i panu-
jącym na świecie ogólnym odprężeniem w  stosunkach międzynarodo-
wych gry wojenne zeszły na dalszy plan. Zdolności do ich prowadzenia 
uległy stopniowej degradacji. Obecnie Sojusz Północnoatlantycki traktu-
je gry wojenne jako zdolność priorytetową, którą należy odtworzyć jak 
najszybciej. Aby sprostać wymaganiom współczesnego środowiska bez-
pieczeństwa, należy wykazać niestandardowe podejście w tej dziedzinie. 
Zdolności do prowadzenia gier wojennych powinny być wykorzystywa-
ne na wszystkich poziomach podejmowania decyzji zarówno militarnych, 
jak i niemilitarnych.

Siły Zbrojne RP również dostrzegły potrzebę wykorzystania gier 
wojennych jako potencjalnego narzędzia do wspierania procesów 
1 Klasyczna gra typu CoA (ang. Course of Action), zwykle dwu lub trójstronna z orzekaniem 
sztywnym (opartym o ściśle określone zasady) lub półsztywnym (uwzględniającym decyzje 
arbitra podejmowane w oparciu o własne doświadczenie i zdanie ekspertów dziedzinowych).
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decyzyjnych. Centrum Doktryn i  Szkolenia Sił Zbrojnych realizując 
pod patronatem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego kampanię 
pn. Nowe Urządzenie Polskie – NUP2X35, której istotą jest debata z sze-
roko pojętym środowiskiem cywilnym i  środowiskiem operacyjnym, 
a jej celem zidentyfikowanie oraz analiza trendów i czynników w środo-
wisku bezpieczeństwa Polski w perspektywie 2035 roku, zorganizowało 
cykl przedsięwzięć przybliżających tę tematykę. Gry wojenne były m.in. 
przedmiotem seminarium naukowego pn. Wykorzystanie gier wojen-
nych w  procesie podejmowania decyzji zorganizowanego we współpracy 
z Wydziałem Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu oraz webinarium pn. Gry wojenne jako narzędzie 
wykorzystywane w procesie decyzyjnym podczas zwalczania zagrożeń mili-
tarnych i niemilitarnych, zorganizowanego przy przy współudziale McGill 
University (Montreal, Kanada), Defence Academy of the United Kingdom 
(Shrivenham, Wielka Brytania) oraz LBS Consultancy (Chippenham, 
Wielka Brytania). Grom wojennym poświęcono również w dużej części 
sesję pn. Strategic Analysis and Operations Research Methodology w  ra-
mach konferencji GlobState IV (Lis & Reczkowski, 2022).

W konsekwencji została wygenerowana potrzeba opracowania doku-
mentu systematyzującego wiedzę na temat gier decyzyjnych na potrze-
by sił zbrojnych. W odpowiedzi na zidentyfikowaną potrzebę opracowano 
niniejszy poradnik. Z założenia zawiera on podstawowe informacje, a jego 
zasadniczym celem jest przedstawienie głównych elementów i  procesu 
przygotowania i  realizacji gier wojennych. Źródłem wiedzy do opraco-
wania dokumentu był systematyczny przegląd literatury przedmiotu oraz 
wnioski z obserwacji uczestniczących w ramach organizacji i prowadze-
nia gier wojennych. W pierwszej części dokumentu przybliżono historię 
gier decyzyjnych, ich elementy, klasyfikację oraz możliwości wykorzysta-
nia w  siłach zbrojnych. W  dalszej części opisano proces przygotowania 
gry wojennej, w  tym jej mechaniki, scenariusza, arbitrażu oraz mecha-
nizmów zbierania i analizy danych. Została również przybliżona proble-
matyka związana z opracowywaniem narzędzi gry takich jak np. plansza. 
W  końcowej części dokumentu zawarto przykłady różnych gier wojen-
nych opartych o te same dane wejściowe.



ISTOTA I ZAŁOŻENIA  
GIER WOJENNYCH

ROZDZIAŁ 1

źródło: Combat Camera Poland



10     WARGAMING . WPROWADZENIE DO GIER WOJENNYCH

Definicja gier wojennych

W literaturze funkcjonuje wiele definicji gier wojennych. Definicja za-
warta w amerykańskiej doktrynie US Joint Publication 1 (Joint Chiefs of 
Staff, 2017) wskazuje, że gra wojenna jest swego rodzaju symulacją ope-
racji wojskowej angażującą dwie lub więcej przeciwstawnych stron (sił/
wojsk), wykorzystującą określone reguły, dane i procedury zaprojektowa-
ne w celu przedstawienia rzeczywistej lub założonej sytuacji. Według defi-
nicji zamieszczonej w The Art of Wargaming. A Guide for Professionals and 
Hobbyists (Perla, 1990), autorstwa znanego teoretyka i praktyka gier wo-
jennych Petera Perli, gra wojenna jest modelem lub symulacją walki, nie-
obejmującą realnych działań sił (wojsk), w której bieg wydarzeń wpływa 
na podejmowane decyzje, jednocześnie podejmowane decyzje wpływa-
ją na działania uczestniczących w niej graczy reprezentujących przeciw-
ne strony. W publikacji Fundamentals of War Gaming Franka McHugh 
(1966) znajdziemy definicję, według której gra wojenna to symulacja wy-
branych aspektów operacji wojskowej, prowadzona zgodnie z ustalonymi 
zasadami, danymi i procedurami, której celem jest zebranie doświadczeń 
z  procesu podejmowania decyzji lub też wypracowania informacji nie-
zbędnych do podjęcia decyzji, w możliwych realnych sytuacjach. W leksy-
konie Red Teaming Guide (Development, Concepts and Doctrine Centre, 
2012), wydanym przez brytyjskie Development, Concepts and Doctrine 
Centre (DCDC), grę wojenną zdefiniowano jako model walki oparty na 
scenariuszu, w którym rezultat i bieg wydarzeń wpływa na decyzje po-
dejmowane przez graczy, a  podejmowane przez nich decyzje oddziału-
ją na bieg wydarzeń i ich rezultat. Wargaming Handbook (Development, 
Concepts and Doctrine Centre, 2017), wydany również przez DCDC, de-
finiuje grę wojenną jako technikę podejmowania decyzji zapewniającą, 
przy stosunkowo niskich kosztach, ustrukturyzowane, lecz rozumowo 
dowolne i  dopuszczające bezpieczną porażkę środowisko, które pozwa-
la odkryć, co działa (wygrana/sukces), a co nie działa (przegrana/poraż-
ka). Według zapisów publikacji gra wojenna to proces, który opiera się 
na rywalizacji przeciwstawnych stron, ich kreatywności, mający swoją 
strukturę (format) i stosujący ocenę lub rozstrzyganie (orzekanie) wyni-
ków. Gry wojenne to dynamiczne przedsięwzięcia, w trakcie których gra-
cze podejmują decyzje. Podczas ich trwania gracze oprócz działań strony 
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przeciwnej, powinni również uwzględniać wszystkie możliwe czynniki, 
mogące utrudnić realizację planu.

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjęto definicję, która w pełni 
oddaje istotę i charakteryzuje gry wojenne:

Gra wojenna (ang. wargame) to narzędzie, które za-
pewnia ustrukturyzowane, bezpieczne i niezawodne śro-
dowisko do prowadzenia badań w  zakresie możliwości 
podejmowania decyzji w oparciu o niepełne dane (Herman 
i  in., 2009). Uczestnicy gier wojennych mogą podejmować 
decyzje oraz działania, których nawet oni by nie przewi-
dzieli, gdyby nie środowisko gry (Perla, 1990). 

Gry wojenne wykorzystują jakościowe metody badaw-
cze (Burns, 2015) pozwalające na ujawnienie pomysłów, 
problemów i  spostrzeżeń, które w  innym przypadku nie 
byłyby łatwo osiągalne poprzez zastosowanie ilościo-
wych metod badawczych. Jest to narzędzie do tworzenia 
analiz, wniosków i spostrzeżeń (Schelling, 1986).

Istotą gier wojennych jest współzależność decyzji 
podejmowanych przez graczy, która może występować 
w sposób sekwencyjny (gracze podejmują decyzje na prze-
mian) lub symultaniczny (decyzje są podejmowane jedno-
cześnie) (Dixit & Nakebuff, 1991).

Choć termin „gra wojenna” w swoim znaczeniu bezpośrednio wskazu-
je na konflikt zbrojny, to obecnie pojęcie to używane jest bardzo szeroko, 
również w odniesieniu do gier decyzyjnych realizowanych poza obszarem 
militarnym, np. w polityce lub biznesie (Gilad, 2008).

Zalety i ograniczenia gier wojennych

Gry wojenne posiadają wiele zalet. Umożliwiają rozgrywanie scena-
riuszy i  podejmowanie ryzyka bez narażania życia ludzkiego lub prze-
rywania ciągłości pracy organizacji (dowództwa, sztabu). Wprowadzają 
element rywalizacji z  przeciwnikiem. Pozwalają m.in. (Lartigue, 2008; 
Bartels, 2019) na:
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1. Uczenie się przez empiryczne doświadczenie. Umożliwiają graczom 
popełnianie błędów i wyciąganie wniosków w celu ich uniknięcia. 
Powodują ograniczenie nadmiernego zaufania graczy do własnych 
decyzji.

2. Przekrojowy trening intelektualny. Zapewniają środowisko, 
w którym gracze poznają ograniczenia i wynikające z nich problemy, 
analizują oraz porównują możliwe rozwiązania.

3. Zebranie pomysłów od dużej liczby uczestników. Umożliwiają 
zbieranie opinii eksperckich potrzebnych do zbudowania 
i weryfikacji modelu analizowanego zjawiska.

4. Weryfikację doktryn i planów. Umożliwiają identyfikację błędnych 
założeń, elementów pominiętych w procesie planowania.

5. Identyfikację i analizę wyzwań. Umożliwiają identyfikację możliwego 
rozwoju sytuacji na podstawie reakcji graczy.

6. Rozwijanie świadomości międzyinstytucjonalnej. Pozwalają 
na zrozumienie odmiennych punktów widzenia, ograniczeń 
wynikających m.in. z  zakresu działania organizacji, komunikacji 
pomiędzy instytucjami.

7. Docenienie roli i  siły/znaczenia stron (przeciwnika). W  oparciu 
o  analizę możliwych reakcji umożliwiają graczom nadanie 
i weryfikację właściwego znaczenia zidentyfikowanym czynnikom, 
podejmowanym działaniom. 

Uwzględniając powyższe, należy pamiętać, że gry wojenne są jedy-
nie narzędziem do rozwiązywania problemów. Pozwalają na odkrywanie 
oraz definiowanie nowych nieokreślonych uprzednio czynników, warun-
ków działań. Umożliwiają poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „co, je-
śli?”. Jak każde narzędzie gry wojenne mają ograniczenia (Development, 
Concepts and Doctrine Centre, 2017):

1. Nie są rozwiązaniem wszystkich problemów. Nie są celem samym 
w sobie, ale narzędziem do osiągnięcia celu.

2. Pozwalają na identyfikację możliwego rozwoju sytuacji, natomiast 
należy pamiętać, że każda zidentyfikowana ścieżka decyzyjna 
zbudowana jest w oparciu o założony model analizowanego zjawiska, 
który stanowi jedynie przybliżenie rzeczywistości.

3. Uzyskane wyniki nie mogą być traktowane jako jedyny wskaźnik 
do wprowadzania zmian w organizacji, otoczeniu itp. Wyniki gier 
zazwyczaj mają charakter jakościowy. W  przypadku wyników 
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ilościowych pojedyncze zdarzenie, jakim jest gra, nie może stanowić 
podstawy do wyciągania wniosków absolutnych.

4. Nie odpowiadają na pytanie: co się wydarzy?, lecz podpowiadają, co 
może się wydarzyć.

5. Ich jakość zależy w dużej mierze od uczestników, ich zaangażowania, 
wiedzy i doświadczenia.

Dobór graczy ma zasadnicze znaczenie dla prowadzenia rozgrywki. 
W przypadku profesjonalnych gier uczestnicy, tak samo jak w przypadku 
ćwiczeń, powinni mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Należy 
dążyć do zapewnienia maksymalnego realizmu w tym zakresie. Niemniej 
jednak nawet w optymalnej sytuacji, tj. przy pełnym zaangażowaniu klu-
czowych osób (specjalistów, decydentów), należy pamiętać o niekorzystnych 
zjawiskach, jakie mogą wystąpić w trakcie gry. Przekonanie o własnej wiedzy 
eksperckiej i doświadczeniu może powodować odrzucanie przez uczestni-
ków uzyskanych wyników jako niewiarygodnych lub wręcz niedorzecznych. 
Pod uwagę należy szczególnie wziąć efekt Dunninga-Krugera (Świeży, 2010), 
zgodnie z którym osoby niekompetentne nie dostrzegają swojego niskiego 
poziomu zdolności oraz nie potrafią prawidłowo ocenić poziomu zdolności 
u innych. Dodatkowo gry wojenne są podatne na niezamierzone fałszowanie 
wyników, m.in. ze względu na presję kariery u poszczególnych osób zaanga-
żowanych w grę oraz gdy wyniki potwierdzają tezy uprzednio postawione 
przez zlecającego grę/sponsora (Brown & Curry, 2019).

Historia teorii gier

Naukowcy prowadzący badania w  dziedzinie nauk społecznych od 
czasu ich powstania starali się zrozumieć i opisać w sposób możliwie upo-
rządkowany przyczyny powstawania i przebieg konfliktów. Jedną z prób 
była książka The Theory of Games and Economic Behavior autorstwa Johna 
von Neumanna i Oscara Morgensterna (1944). W 1960 r. Thomas Schelling 
w książce The Strategy of Conflict (Schelling, 1960) przedstawił teorię gier 
jako jednolitą koncepcję w ramach nauk społecznych. Skoncentrował się 
przede wszystkim na rozstrzyganiu wielostronnych gier o  sumie nieze-
rowej. Postawił tezę, że interakcje pomiędzy graczami można wyjaśniać 
przy użyciu teorii gier niekooperacyjnych (Kostecki, b.d.).
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Szczególnie istotne, ze względu systemu bezpieczeństwa, były pra-
ce Schellinga nad konfliktami i  rozprzestrzenianiem broni jądrowej. 
Opracował on koncepcję, według której w ramach gry gracze docierają do 
rozwiązania/strategii bez komunikowania się między sobą, opierając się 
jedynie na oczekiwaniach każdego z graczy co do tego czego oczekują od 
nich inni gracze, że oni prawdopodobnie to zrobią (Grimes, 2016). Analizę 
konfliktów globalnych Schelling zawarł również w  książkach Strategy 
and Arm Control (Schelling & Halperin, 1961) oraz Arms and Influence 
(Schelling, 1966).

Wpływ na teorie rozwijane przez Schelinga (The Royal Swedish 
Academy of Science, 2005) miał John Forbes Nash, który udowodnił, że 
we wszystkich grach o skończonej liczbie czystych strategii istnieje punkt 
równowagi (Nash, 1950). Było to istotne osiągnięcie, gdyż uwzględniało 
szerokie spektrum warunków, przy spełnieniu których występuje punkt 
równowagi (punkt równowagi Nasha) dla całej klasy gier niekooperacyj-
nych, czyli tych z n liczbą graczy o sumie ujemnej, zerowej lub dodatniej 
(Murphy, 2016). Punkt równowagi Nasha to zasadnicze pojęcie teorii gier. 
Najprościej mówiąc żaden z graczy nie może podwyższyć swojej wypła-
ty przez jednostronną (to znaczy bez zmiany strategii wszystkich innych 
graczy) zmianę swojej strategii (Płatkowski, 2012). Równowaga Nasha to 
taki zbiór strategii graczy, które są najlepszymi odpowiedziami dla sie-
bie nawzajem. W każdej grze może być kilka punktów równowagi Nasha.

Elementy teorii gier

Teorię gier można określić jako matematyczną teorię sytuacji konku-
rencji i kooperacji, która zmierza do ustalenia kryteriów racjonalnego po-
dejmowania decyzji dla dwóch lub więcej stron w sytuacji zupełnego lub 
częściowego konfliktu interesów, czyli w sytuacji, gdy uczestnicy wykazu-
ją tendencję do realizacji odmiennych celów (Roszkowska, 2007).

Aby wystąpiła gra, muszą zaistnieć takie elementy jak (Pietraś, 2012; 
Haman, 2014):

1. Uczestnicy – muszą występować co najmniej dwa podmioty/gracze 
pozostające w jakiejś interakcji.

2. Interesy – uczestnicy powinni posiadać interesy i  dobrze je znać 
oraz w miarę możliwości znać interesy drugiej strony.
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3. Strategie – uczestnicy gry muszą mieć strategie działania. Przyjmuje 
się, że w  grze zazwyczaj istnieją co najmniej dwie strategie,  
tj. jedna z nich dotyczy możliwej współpracy/kooperacji pomiędzy 
graczami, natomiast druga − potencjalnego konfliktu. Zbiór strategii 
przypisywany jest osobno dla każdego gracza.

4. Działania – wszyscy gracze podejmują w  związku z  dążeniem do 
realizacji celu określone kroki, działania. Działania określają wyniki.

5. Wyniki – wynik gry jest efektem przyjętych strategii i  działań 
podjętych przez graczy. Dzięki przyporządkowaniu poszczególnym 
wynikom odpowiednich wartości, gracze są w stanie podejmować 
racjonalne decyzje.

6. Zasady – działania i  zachowania uczestników są ograniczone 
regułami gry, które są narzucone z zewnątrz i przestrzegane.

7. Racjonalność – uczestnicy gry działają racjonalnie, co w  ramach 
teorii gier oznacza, że znają oni hierarchię swoich preferencji, 
dążą do maksymalizacji spodziewanej użyteczności, czyli do 
maksymalnej realizacji swoich celów w sytuacji, w której pozostali 
uczestnicy zachowują się dokładnie tak samo. Racjonalność, zgodnie 
z założeniami ekonomii, czasami może oznaczać nie maksymalizację 
zysków (użyteczności), tylko minimalizację kosztów (strat).

Gry decyzyjne/wojenne występują wszędzie tam, gdzie podejmowane 
są decyzje. Teoria gier jest relatywnie młodą dziedziną nauki i wymaga 
jeszcze prowadzenia wielu badań w celu rozwinięcia wiedzy i jej usyste-
matyzowania. W literaturze często określana jest mianem sztuki zamiast 
nauki (Dixit & Nakebuff, 2009). Jest to określenie pasujące szczegól-
nie w  sytuacji, gdy w  badanym środowisku występuje wiele zmiennych 
i skomplikowanych relacji pomiędzy nimi. W efekcie zbudowanie mate-
matycznego modelu opisującego to środowisko jest utrudnione lub wręcz 
niemożliwe. Dlatego też, należy mieć świadomość, że wyniki uzyskane 
w  ramach gry wojennej często mają charakter jakościowy, a  ich inter-
pretacja przy wykorzystaniu teorii gier nie jest możliwa (np. wyznacze-
nie punktu równowagi, tj. wskazanie strategii najbardziej optymalnej dla 
graczy).
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Dylematy teorii gier

Teoria gier stara się wyjaśnić zachowanie graczy w  trakcie gry, ich 
relacje między preferencjami, które mogą być zbieżne lub rozbieżne. 
Rozważania dotyczą racjonalnych działań graczy (dostępnych strategii), 
które mogą polepszyć, pogorszyć ogólną sytuację lub spowodować kon-
flikt. Decyzje te polegają na wyborze pomiędzy dwiema (trzema, cztero-
ma itd.) strategiami (możliwościami). Alternatywa ta generuje problem, 
dylemat – jak postąpić i który wybór jest najlepszy. W teorii gier znanych 
jest wiele dylematów opisujących problem wyboru. Należą do nich m.in. 
(Malawski i in., 2004; Binmore, 2017): dylemat więźnia, gra w cykora, pro-
blem koordynacji, dylemat podróżnika (Jacko, 2009), dylemat podatków 
(wymuszanie zachowań), duopol Cournota (ustalenie wielkości produk-
cji). Do najbardziej rozpowszechnionych należą:

1. Dylemat więźnia (ang. prisoners’ dilemma) – problem zaufania − opisuje 
sytuację, kiedy dążenie do maksymalizacji korzyści indywidualnych 
prowadzi do niekorzystnych rozwiązań dla każdego z graczy.
Dylemat przedstawia sytuację dwóch więźniów oskarżonych 
o popełnienie tego samego przestępstwa. Oskarżyciel posiada jedynie 
poszlaki i wynik postępowania jest uzależniony przede wszystkim 
od złożonych zeznań. W zamian za złożenie wyjaśnień, przyznanie 
się do winy i  obciążenie współwięźnia każdy z  oskarżonych 
otrzymuje propozycję złagodzenia wyroku lub uniknięcia kary. 
Dla każdego z osadzonych możliwe są dwie decyzje – kooperacja 
(milczenie, „trzymanie języka za zębami”) lub rywalizacja (złożenie 
zeznań obciążających współwięźnia i  zmniejszenie lub uniknięcie 
własnej kary). Dla powyższych decyzji możliwe są wypłaty:  
1 – nagroda/zwolnienie (brak możliwości udowodnienia winy),  
2 – oskarżenie środowiska o współpracę z wymiarem sprawiedliwości, 
3 – zmniejszenie własnej kary (obniżenie wyroku), 4 – kara (pełen 
wyrok).
Rezultatem dylematu więźnia jest stwierdzenie, że indywidualnie 
racjonalne wybory mogą prowadzić do zbiorowo nieracjonalnego 
rezultatu. Optymalnym rozwiązaniem dla obydwu oskarżonych 
byłoby zachowanie milczenia i w ten sposób uzyskanie minimalnego 
wyroku lub zwolnienie. Jednakże z  punktu widzenia każdego 
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z oskarżonych najbardziej opłacałoby się, gdyby tylko jeden z nich 
się przyznał, składając zeznania obciążające drugiego. Wtedy tylko 
drugi otrzyma karę. W konsekwencji takiego myślenia obaj składają 
zeznania obciążające drugiego, myśląc, że jest to dla każdego z nich 
najlepsze wyjście.
Są dwa sposoby radzenia sobie z dylematem więźnia:

a. zachęta do współpracy, kooperacji – nagradzanie kooperujących, 
a co za tym idzie karanie niechętnych współpracy;

b. wytworzenie systemu reputacji w  danym środowisku – 
wytycznych komu można, a komu nie należy ufać.

Powyżej przywołane rozwiązania mają swoje racjonalne uzasadnienie 
w  sytuacji jednokrotnego rozgrywania dylematu więźnia. 
W  przypadku gry iterowanej wybór strategii dla poszczególnych 
graczy oraz sposób prowadzenia gry przez wymiar sprawiedliwości 
(zachęty lub kary za współpracę lub jej brak) będzie zależał od 
strategii przyjętej przez przeciwnika w poprzedniej rundzie oraz od 
tego, czy następna runda będzie ostatnią (Haman, 2014). W takim 
przypadku wybór optymalnej strategii będzie niezwykle trudny. 
W literaturze (Pietraś, 2012) jako możliwe rozwiązania iterowanego 
dylematu więźnia wskazuje się m.in.: unikanie udziału w sytuacjach 
konfliktowych, zmianę postaw osób decyzyjnych i nakierowanie na 
osiągnięcie racjonalności społecznej oraz ustanowienie władzy nad 
uczestnikami gry.

2. Gra w cykora (ang. chicken game) – problem współzawodnictwa − 
opisuje sytuację, kiedy obie strony nie współpracują i jednocześnie 
dążą do osiągnięcia tego samego celu. Przykładem tej gry może 
być sytuacja, gdy dwie osoby rozpoczynają jazdę samochodem 
z  dużą prędkością w  przeciwnych kierunkach, znajdując się na 
kursie kolizyjnym – ten, kto pierwszy zahamuje lub zjedzie z trasy 
jest „cykorem” i  przegrywa. W  grze chodzi o  konkurowanie 
o dobro rzadkie (nie o to, jak można współpracować, aby uzyskać 
najkorzystniejszy wynik, jak to było przy dylemacie więźnia). 
Występują tu dwie strategie – „cykor” i „śmiały”. Karą w grze jest 
zderzenie, a nagrodą, gdy obaj kierowcy zjadą z drogi. Jednocześnie 
pokusą w  grze jest moment, gdy jeden z  kierowców zjedzie i  nie 
dojdzie do zderzenia.
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Główny problem gry w cykora to koncesyjne alokacje – gracz A i B 
chcą coś osiągnąć. Gracze, aby wygrać cokolwiek, muszą uwzględnić 
też interesy drugiej strony – stąd nagrodą jest właśnie obustronna 
rezygnacja ze zderzenia. Ta gra dotyczy sytuacji, gdy interes wspólny 
współistnieje z przeciwstawnymi preferencjami co do działania.

3. Problem koordynacji (ang. assurance game) – problem wyboru 
pomiędzy bezpieczeństwem a  współpracą – opisuje sytuację, gdy 
każdy z graczy jest nakłaniany przez system do współpracy. Celem 
w grze jest koordynacja działań dla uzyskania lepszego wyniku.
Gra została opisana przez Jeana Jacques Rousseau, który przedstawił 
dwie osoby wybierające się na polowanie. Każdy z myśliwych może 
indywidualnie wybrać jelenia lub zająca. Przy czym upolowanie 
jelenia możliwe jest tylko przy wspólnym działaniu. Każdy 
podejmuje decyzję, nie znając decyzji drugiej osoby. Jeśli jedna 
strona wybierze jelenia, musi kooperować z drugą, w przeciwnym 
wypadku poniesie porażkę. Może za to sama upolować zająca, ale 
ten jest mniej wartościowy. Jest to istotna analogia do problemu 
kooperacji społecznej. Gdy nie występuje kooperacja, wynik może 
zostać nieosiągnięty lub jest gorszy.
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Gry wojenne w siłach zbrojnych

Teorię gier przede wszystkim stosuje się w ekonomii, natomiast można 
ją zastosować również w każdej innej dziedzinie, w której ludzie wchodzą 
w  interakcje i  postępują zgodnie z  określonymi zasadami. Klasycznym 
przykładem może być tutaj dylemat więźnia. W dużym uproszczeniu dy-
lemat więźnia można użyć do zilustrowania gry strategicznej przedstawia-
jącej wyścig zbrojeń pomiędzy USA a ZSRR (Próchniak, 2017) w czasie 
zimnej wojny. Mocarstwa przeznaczały ogromne sumy na zbrojenia. 
Strategicznym celem każdego z graczy było posiadanie większego poten-
cjału militarnego i uzyskane przewagi. Zobrazowania tej sytuacji można 
dokonać za pomocą poniższej tabeli wypłat:

Rysunek 1. Tabela wypłat dla gry strategicznej nt. wyścigu zbrojeń pomiędzy 
USA i ZSRR
źródło: opracowanie własne

Zgodnie z wartościami przypisanymi poszczególnym działaniom gra-
czy, przy jednorazowej rozgrywce, rozwiązaniem najbardziej prawdopo-
dobnym dla obu graczy będzie kontynuacja zbrojeń. Będą oni wprawdzie 
ponosić koszty z  tym związane (-20, -20), jednakże w  ten sposób zapo-
biegają utracie ewentualnej przewagi, gdyby któryś z nich podjął decyzję 
o rozbrojeniu, a przeciwnik w dalszym ciągu będzie kontynuował zbro-
jenie (20, -50 lub -50, 20). Natomiast optymalnym rozwiązaniem dla obu 
graczy jest sytuacja, w której nie ponoszą oni kosztów zbrojeń (10, 10).

Innym przykładem wykorzystania teorii gier do analizy konfliktów 
zbrojnych jest rozpatrywanie np. remilitaryzacji Nadrenii przez Niemcy 
w 1936 roku, zajęcie Falklandów przez Argentynę w 1982 roku czy kryzys 
kubański, jaki miał miejsce w 1962 roku po rozmieszczeniu przez ZSRR in-
stalacji rakietowych na terenie Kuby, jako przykładów gry w cykora (Haman, 
2014). Teoria gier nie analizuje przyczyn konfliktu, natomiast pozwala na 
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poszukiwanie optymalnego rozwiązania. Choć ma ona ograniczenia wy-
nikające przede wszystkim z  możliwości matematycznego modelowania 
środowiska gry, to gracze nie podejmują decyzji całkowicie losowo. Jak za-
uważają Dixit & Nakebuff (2009) „…Myślenie strategiczne to sztuka prze-
chytrzenia przeciwnika, wiedząc, że przeciwnik stara się osiągnąć to samo”.

Uwzględniając teorię gier, poszczególne rodzaje gier można przypo-
rządkować do działań prowadzonych przez siły zbrojne. Biorąc pod uwagę 
przebieg konfliktów zbrojnych i operacji wojskowych, można sklasyfiko-
wać je jako (Brown & Curry, 2019):

1. konflikty zbrojne – gry niekooperacyjne o sumie zerowej;
2. operacje stabilizacyjne, wsparcia pokoju – gry semikooperacyjne 

(o sumie niezerowej) lub gry niekooperacyjne o sumie zerowej;
3. operacje humanitarne – gry kooperacyjne lub semikooperacyjne 

(o sumie niezerowej).
Charakterystyczne jest, że najczęściej na potrzeby sił zbrojnych wyko-

rzystywane są gry niekooperacyjne o  sumie zerowej – wypłata oznacza 
stratę przeciwnika. Natomiast w rzeczywistości najczęściej występują gry 
semikooperacyjne o sumie niezerowej.

Rodzaj gry wojennej określa się w zależności od oczekiwanego rezul-
tatu gry. Zastosowanie powinien mieć rodzaj gry, który da najbardziej 
prawdopodobne odpowiedzi na pytania określone przez zlecającego grę/
sponsora. Inaczej mówiąc, analiza problemu i  wymagania zlecającego 
grę są głównymi czynnikami determinującymi rodzaj gry i jej przebieg. 
Zespół projektowy wybiera rodzaj lub kombinację rodzajów gier, która 
najlepiej będzie wspierać osiągnięcie zakładanych celów.

Gry wojenne jako element planowania

Siły Zbrojne RP jako element systemu obronnego państwa realizują zada-
nia określone w Konstytucji RP. Prowadzą m.in. analizy środowiska bezpie-
czeństwa i środowiska operacyjnego pozwalające na opracowanie strategii 
działania – adekwatnych do zmieniającego się otoczenia. Modelowanie 
(opis) środowiska bezpieczeństwa jest skomplikowane i  zawiera wiele 
zmiennych wpływających na określenie najlepszej odpowiedzi (strategii) na 
zaistniałą sytuację. Przy tym modelowaniu zazwyczaj wykorzystywane są 
zarówno metody planowania tradycyjnego, jak i scenariuszowego.
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W planowaniu tradycyjnym budowanie strategii jest sformalizowanym 
procesem uwzględniającym dane analityczne opisujące otoczenie oraz silne 
i słabe strony organizacji (Obłój, 2001). Podejście to zakłada realizację proce-
dury obejmującej formułowanie wizji, prowadzenie analizy oraz dokonanie 
wyborów strategicznych i przeobrażenie ich w programy i plany. Po wdro-
żeniu ww. następuje kontrola i weryfikacja pierwotnej wizji, co jest impul-
sem do uruchomienia ponownego procesu planistycznego (Krupski, 2007).

Podejście scenariuszowe polega m.in. na opisie badanego obiektu lub syste-
mu z uwzględnieniem maksymalnej liczby czynników na nie oddziałujących 
oraz określeniu możliwości rozwojowych i podkreśleniu realności danych sy-
tuacji decyzyjnych, co w rezultacie daje zbiór możliwych obrazów przyszłości 
(Daszyńska-Żygadło, 2011). Planowanie scenariuszowe zakłada, że w każdej 
rozważanej sytuacji istnieje niemożliwa do zmniejszenia niepewność i niejed-
noznaczność. Strategię wiodącą do sukcesu można opracować, jedynie będąc 
tego w pełni świadomym i akceptując ten fakt (Olszyńska, 2011).

Porównując planowanie tradycyjne oraz planowanie scenariuszo-
we można zauważyć, że w przypadku planowania tradycyjnego zakłada 
się, że otoczenie w  jakim organizacja będzie funkcjonować w przyszło-
ści będzie zbliżone do obecnego i nie ulegnie zmianie w istotny sposób. 
Zmienne podlegające analizie są znane i policzalne lub ich wystąpienie da 
się w jakiś sposób zaprognozować. Dodatkowo relacje występujące pomię-
dzy tymi zmiennymi są ujawnione i opisane statystycznie. Zasadniczym 
kontekstem planowania tradycyjnego jest to, że to co dzieje się aktualnie 
stanowi skutek działań w przeszłości. W związku z tym obraz przyszłości 
jest budowany jako konsekwencja teraźniejszości. Jest to podejście pasyw-
ne, adaptacyjne do rzeczywistości (Gierszewska & Romanowska, 1994).

W przypadku planowania scenariuszowego podstawowe założenie jest 
takie, że w przyszłości nic nie będzie takie samo. Zgodnie z tą koncepcją 
w otoczeniu organizacji istnieją zmienne o których wiemy, że mogą się po-
jawić, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy oraz z jaką siłą to na-
stąpi. Ponadto istnieją zmienne, których wystąpienia nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć. Środowisko podlega dynamicznym zmianom. Przyszłość 
jest niepewna i  nie daje się jednoznacznie opisać. Do analizy przyszło-
ści wykorzystuje się modele stochastyczne oraz analizy jakościowe. 
Zasadniczym kontekstem planowania scenariuszowego jest to, że teraź-
niejszość jest podstawą do kreowania przyszłości. Jest to postawa proak-
tywna (Gierszewska & Romanowska, 1994).
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Biorąc pod uwagę specyfikę procesu podejmowania decyzji w  siłach 
zbrojnych, który bardzo często jest realizowany w oparciu o niepełne lub 
niezweryfikowane dane, zasadne wydaje się systemowe wsparcie go poprzez 
planowanie scenariuszowe. Planowanie to jest przydatne na wszystkich po-
ziomach dowodzenia, zaś w szczególności na poziomie strategicznym i ope-
racyjnym, gdzie równie istotne jak czynniki militarne stają się czynniki 
pozamilitarne. Narzędziem wspomagającym opracowywanie i  weryfika-
cję planów (scenariuszy, modeli, programów itp.) tworzonych w złożonym, 
nieprzewidywalnym otoczeniu są gry wojenne, które w  odróżnieniu od 
ćwiczeń umożliwiają poszukiwanie nowych, niestandardowych rozwiązań. 

Klasyfikacja gier wojennych

Gry wojenne można sklasyfikować według niżej wymienionych kryteriów:
1. Przeznaczenie:

a. gry dydaktyczne – stosowane do nauczania, doskonalenia 
i weryfikacji umiejętności, kompetencji;

b. gry naukowo-badawcze – stosowane do badań, analiz 
określonych rozwiązań, systemów.

Rysunek 2. Przeznaczenie gier wojennych
źródło: opracowano na podstawie: Brown i Curry, 2019
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2. Zastosowana technika/metodyka prowadzenia:
a. gry seminaryjne (ang. seminar games)

Gry seminaryjne zwykle są prowadzone w  małych 
kilkuosobowych grupach. Mają charakter sformalizowanej, 
opartej o  argumenty dyskusji pomiędzy ekspertami. Gry 
są realizowane według określonego scenariusza, a  gracze − 
zmuszeni do podejmowania decyzji oraz mierzenia się z  ich 
konsekwencjami. Za pomocą argumentów przedstawiają 
pomysły na rozwiązanie postawionego problemu.
Zazwyczaj celem gier seminaryjnych nie jest rozwiązanie 
konkretnego problemu, ale uzyskanie opinii, wniosków,  
modelu, struktury, koniecznych do dalszego badania 
przez zlecającego grę/sponsora. Ich zadaniem jest również 
umożliwienie lepszego zrozumienia zjawisk i  problemów 
występujących w  rozgrywanym środowisku. Dlatego też, 
wskazane jest, aby w grze uczestniczyły osoby decyzyjne.
Zwykle gry seminaryjne nie są zbudowane jako gry, w których 
przeprowadzane są rundy/tury. Po wprowadzeniu graczy 
w środowisko gry (sytuację) następuje dyskusja/burza mózgów, 
którą moderator tak ukierunkowuje, aby problemy rozważane 
były w  określonej kolejności z  zachowaniem następstw 
podejmowanych decyzji lub działań. Gry seminaryjne 
w  odróżnieniu od dyskusji opartych na scenariuszach 
zawierają przede wszystkim interakcję przyczynowo-skutkową 
podejmowanych decyzji.
Gry seminaryjne są grami jednostronnymi lub  
1½-stronnymi. Arbitraż może być półsztywny, ale zazwyczaj 
zmierza w kierunku swobodnego.

b. gry macierzowe (ang. matrix games)
Gry macierzowe mają ustalone reguły określające działania 
możliwe do wykonania przez graczy. W  trakcie rozgrywki 
gracze w  oparciu o  przedstawiane przez siebie argumenty 
wypełniają macierz, która pozwala na zebranie wniosków, 
spostrzeżeń oraz decyzji podejmowanych w trakcie gry.
Gry macierzowe wymagają od uczestników przedstawienia 
konkretnych rozwiązań oraz argumentów przemawiających 
za nimi. Strona przeciwna przedstawia kontrargumenty 
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i następuje dyskusja, która prowadzi do rozstrzygnięcia. W celu 
uprawdopodobnienia rozgrywki często w  grze wprowadzany 
jest element losowości, np. w  postaci rzutu kostką do gry. 
Dyskusje prowadzone w  trakcie gry są ograniczone czasowo, 
aby umożliwić realizację wielu rund. Dzięki temu grający mają 
możliwość zmierzenia się z konsekwencjami podjętych decyzji.
Gry macierzowe są najczęściej grami dwustronnymi lub 
wielostronnymi. Arbitraż może być półsztywny, ale zazwyczaj 
zmierza w kierunku sztywnego.

c. symulacje działań (Dowództwo Wojsk Lądowych, 2007), gra 
moderowana (ang. course of action wargames – CoA)
Jest to najczęściej wykorzystywany rodzaj gier wojennych 
podczas planowania działań przez sztaby na wszystkich 
poziomach dowodzenia. Symulacja działań jest systematyczną 
analizą planu w celu wizualizacji możliwego przebiegu działań. 
Gry moderowane służą do porównywania i  testowania 
scenariuszy oraz pozwalają zadawać pytania „co, jeśli?”.
Gra moderowana jest oparta na konkretnym scenariuszu, 
z  którym gracze zostają zapoznani w  trakcie rozgrywki. 
Scenariusz ukierunkowuje przebieg gry, a  grające zespoły 
rozwiązują konkretne problemy, dążąc do uzyskania 
narzuconego celu.
Gry moderowane zwykle są grami dwustronnymi lub 
wielostronnymi. Arbitraż zmierza w  kierunku arbitrażu 
sztywnego.

d. gry indukcyjne (ang. inductive games)
Są wykorzystywane na wczesnym etapie procesu opracowywania 
koncepcji, planów. W  trakcie gry wykorzystuje się sesje burzy 
mózgów do pozyskania danych, a  z nich po analizie tworzony 
jest zarys koncepcji/planu.

e. gry dedukcyjne (ang. deductive games)
Polegają na przetestowaniu w trakcie gry ogólnych pomysłów 
na rozwiązanie problemu. Obserwacje zbierane w  trakcie gry 
służą poparciu lub obaleniu początkowej hipotezy.

f. gry planowania scenariuszy/gry rzeczywistości alternatywnych 
(ang. scenario planning games/alternative futures games)
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Gry planowania scenariuszy sprowadzają się do badania 
problemu w  kontekście konkretnego scenariusza. Rozgrywka 
polega na analizie przez uczestników dwóch lub więcej 
scenariuszy prawdopodobnej przyszłości i  wskazaniu 
kluczowych czynników, które uprawdopodobniają dany 
scenariusz.

g. gry oceny przełomowych technologii (ang. Disruptive 
Technology Assessment Games – DTAG (Allied Command 
Transformation, b.d.))
Polegają na co najmniej dwukrotnym wypracowaniu przez 
graczy planu działania w  oparciu o  scenariusz. W  pierwszej 
kolejności przy wykorzystaniu aktualnie dostępnych rozwiązań 
zarówno technologicznych, jak i  doktrynalnych, a  następnie 
nowoczesnych technologii nieuwzględnionych uprzednio. 
Rozwiązania wypracowane przez grające zespoły w  obydwu 
rundach są konfrontowane.

h. gry oceny rozwijanych koncepcji (ang. Concept Development 
Assessment Games – CDAG)
Są wariantem gry DTAG, jednak w tym przypadku przedmiotem 
rozważań są koncepcje. Gracze omawiają kolejno poszczególne 
elementy koncepcji, uwzględniając różne perspektywy. 
W odróżnieniu od DTAG gracze zazwyczaj występują w ramach 
jednego zespołu.

3. Liczba stron:
a. gry jednostronne

W grze jednostronnej gracze należą do jednej lub więcej grup 
działających w ramach tej samej strony, czyli z uwzględnieniem 
jednej perspektywy patrzenia na problem. W  takcie 
rozgrywki wykorzystywane są przygotowane scenariusze lub 
pojedyncze zdarzenia, które zmieniają wyjściowe warunki 
lub sytuację w grze, powodując, że gracze ponownie analizują 
swoje przemyślenia, perspektywy lub decyzje związane 
z rozgrywanym problemem.
Odmianą gier jednostronnych są gry dwustronne – symulowane2. 
Zasadnicza różnica pomiędzy grami jednostronnymi a grami 

2 Druga strona jest symulowana przez zespół arbitra. W literaturze taki rodzaj gry określany 
jest jako gra 1½-stronna.
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1½-stronnymi polega na wprowadzaniu do rozgrywki 
incydentów, zdarzeń, które są tworzone w miarę postępu gry na 
podstawie działań, decyzji podejmowanych przez graczy.

b. gry dwustronne
W  grze dwustronnej gracze dzielą się na przeciwne komórki 
(np. NIEBIESCY i  CZERWONI). Każda komórka reaguje 
na działania i  decyzje drugiej strony na podstawie wcześniej 
ustalonych zasad postępowania. Arbiter (komórka kontrolna) 
decyduje o  interakcji działań, decyzji komórek grających. 
Wynik interakcji wskazuje dalszy przebieg gry. Komórka 
kontrolna może również moderować rozgrywkę, aby zmienić 
założony wcześniej scenariusz i  osiągnąć cele założone przez 
zlecającego grę/sponsora.

c. gry wielostronne
Obejmują więcej niż dwie strony i  są na ogół prowadzone 
w taki sam sposób jak gry dwustronne. Zasady postępowania 
w grach wielostronnych zazwyczaj są znacznie bardziej złożone 
niż w  grach dwustronnych ze względu na liczbę możliwych 
interakcji między komórkami reprezentujących działania 
różnych graczy.

4. Reprezentacja elementów siły:
a. gry kinetyczne;
b. gry niekinetyczne (reprezentujące tak zwane czynniki 

„miękkie”).
5. Poziom dowodzenia, na którym rozgrywane są gry:

a. gry strategiczne;
b. gry operacyjne;
c. gry taktyczne.

6. Stopień komputeryzacji:
a. gry bez wspomagania komputerowego;
b. gry ze wspomaganiem komputerowym;
c. gry oparte w pełni o systemy komputerowe (symulacyjne).

7. Długość rundy/tury (czasookresu działania stron):
a. gry krótkookresowe – obejmujące np. pojedyncze minuty 

w cyberdomenie lub godziny w ramach działań taktycznych;
b. gry średniookresowe – obejmujące np. doby walki lub fazy operacji;
c. gry długookresowe – obejmujące np. miesiące lub lata.
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8. Reprezentacja czasu:
a. gry z sekwencyjną/linearną reprezentacją czasu – przedstawiające 

chronologiczny bieg zdarzeń z zachowaniem jednostek czasu;
b. gry z  cykliczną reprezentacją czasu – przedstawiające 

powtarzający się proces;
c. gry z przeskokami czasowymi lub bez.

9. Typ scenariusza:
a. gry z zamkniętym scenariuszem – gra jest prowadzona według 

ściśle określonego scenariusza, a  możliwe odstępstwa są 
korygowane przez moderatora;

b. gry z otwartym (ewoluującym) scenariuszem – scenariusz ma 
ogólny zarys i  jest traktowany swobodnie; w  przypadku gdy 
ewoluuje w niezamierzonym kierunku, nie jest korygowany. 

10. Wynik gry:
a. gry o sumie zerowej – jeden z graczy wygrywa tyle, ile pozostali 

tracą (np. w  przypadku zderzenia potencjałów w  grach typu 
CoA); 

b. gry o sumie niezerowej – powyższy warunek nie jest zachowany.
11. Kolejność podejmowania decyzji:

a. gry w  postaci strategicznej (normalnej) – opisują sytuacje, 
w których gracze podejmują decyzje jednocześnie, bez wiedzy 
o decyzjach innych uczestników gry;

b. gry w  postaci ekstensywnej (rozwiniętej) – opisują sytuacje, 
w których gracze podejmują decyzje sekwencyjnie, w kolejnych 
odstępach czasu, mając określone informacje o  decyzjach 
innych graczy (i swoich) podjętych uprzednio.

12. Posiadana wiedza:
a. gry z  kompletną informacją – gracze mają pełną informację 

o możliwych wynikach gry (znają swoje możliwe wypłaty oraz 
możliwe wypłaty innych graczy). Ponadto mają informację 
o zbiorach możliwych strategii/działań graczy;

b. gry z niekompletną informacją.
13. Możliwość tworzenia koalicji;

a. gry kooperacyjne (koalicyjne) – gdy akcje w grze przypisywane 
są grupom (koalicjom) graczy. Uzyskanie najlepszego wyniku 
w grze możliwe jest tylko przy współpracy z innymi graczami;
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b. gry niekooperacyjne – gdy akcje w  grze są przypisywane 
pojedynczym graczom. Uzyskanie najlepszego wyniku w grze 
jest uzależnione od działań samego gracza.

14. Zbiory dostępnych akcji, strategii:
a. gry skończone – gdy zbiór strategii dostępnych dla każdego 

gracza jest skończony (np. warcaby lub szachy – każda figura 
ma przyporządkowany zestaw dozwolonych ruchów);

b. gry nieskończone – gdy zbiór strategii dostępnych dla graczy 
jest zbiorem nieskończonym (np. zasady gry umożliwiają 
pozyskanie zupełnie nowych narzędzi lub niekonwencjonalne 
wykorzystanie narzędzi obecnie posiadanych).

15. Liczba wykonywanych akcji:
a. gry ze skończonym horyzontem czasowym – zasady gry 

określają maksymalną liczbę wykonywanych rund/tur;
b. gry z  nieskończonym horyzontem czasowym – zasady gry 

nie określają maksymalnej liczby wykonywanych rund/tur, 
a zakończenie gry następuje po osiągnięciu zakładanego celu, 
np. uzyskanie konkretniej liczby punktów lub pokonanie 
przeciwnika.

16. Powtarzalność:
a. gry jednokrotne;
b. gry wielokrotne (iterowane).





ELEMENTY  
GRY

ROZDZIAŁ 3

źródło: Combat Camera Poland
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Elementami gry są: (1) uczestnicy gry – zespół projektowy i  gracze, 
(2) mechanika gry, w  tym zasady, procedury, (3) scenariusz, (4) arbi-
traż, (5) analiza (z uwzględnieniem procesu zbierania danych), (6) bazy 
danych. Na rysunku 3 przedstawiono zależności pomiędzy elementami 
gry w trakcie jej przygotowania (linie przerywane) oraz w trakcie jej pro-
wadzenia. Elementem centralnym są gracze, których decyzje i działania, 
podlegają ocenie i jednocześnie mogą wpływać na zmiany w scenariuszu 
oraz konsekwencji dostarczaniu niezbędnych informacji z bazy danych.

Rysunek 3. Elementy gry
źródło: opracowanie własne

Uczestnicy gry

1. Zespół projektowy
Zespół projektowy to zespół niezbędny do zaplanowania 
i przeprowadzenia gry wojennej. Jego struktura i skład są każdorazowo 
określane przez zlecającego grę/sponsora i  kierownika projektu, 
którzy są inicjatorami gry i wypracowują zasadnicze założenia i cele. 
Obsada zespołu może być modyfikowana stosownie do potrzeb 
i ograniczona do kilku osób pod warunkiem osiągnięcia zakładanych 
celów gry. Nadrzędną zasadą jest powoływanie do zespołu tylko tych 
osób, które są niezbędne. W ramach przygotowania gier wojennych, 
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szczególnie tych o dużym rozmachu, w skład zespołu projektowego 
mogą wchodzić: zlecający grę/sponsor, kierownik projektu/dyrektor 
gry, projektant, deweloper/wykonawca, analityk, kontroler/arbiter, 
moderator, koordynator przepływu informacji, menadżer bazy 
danych, koordynator realnego/logistycznego zabezpieczenia, 
koordynator ds. zabezpieczenia teleinformatycznego, koordynator 
ds. działań militarnych oraz niemilitarnych.

a. Zlecający grę/sponsor (ang. sponsor) – odpowiada za 
wygenerowanie problemu do rozważenia w  ramach gry. Jest 
odpowiedzialny za jasne określenie celów, zadań i  zakresu 
gry wojennej. Zlecający grę pełni szczególnie istotną funkcję 
w procesie przygotowania i realizacji gry wojennej. Zazwyczaj 
jest osobą decyzyjną wysokiego szczebla i jego zaangażowanie 
oraz uczestnictwo w całym procesie przekłada się bezpośrednio 
na zaangażowanie graczy i uzyskane efekty. Na początku całego 
przedsięwzięcia niezbędne jest określenie zasad współpracy 
ze zlecającym grę, tj. w  jaki sposób zamierza on ingerować 
w  proces przygotowania gry oraz jej przebieg. Zlecający grę/
sponsor komunikuje się z  zespołem projektowym poprzez 
kierownika projektu/dyrektora gry.

b. Kierownik projektu/dyrektor gry (ang. director) – odpowiada za 
organizowanie, synchronizowanie, planowanie i wykonywanie zadań 
w ramach przygotowania i prowadzenia gry. Jest głównym łącznikiem 
zespołu projektowego ze zlecającym grę/sponsorem. Zasadniczym 
zadaniem kierownika projektu jest operacjonalizacja uzgodnionych 
ze zlecającym grę/sponsorem celów gry wojennej za osiągnięcie 
których odpowiada. Do zadań kierownika projektu m.in. należy:

– powołanie zespołu projektowego i kierowanie jego pracą;
– zapewnienie, w  koordynacji z  głównym analitykiem 

i  zlecającym grę/sponsorem, osiągnięcia celów gry 
i odpowiedzi na pytania badawcze;

– akceptacja dokumentów wytworzonych przez członków 
zespołu projektowego;

– szkolenie członków zespołu projektowego;
– weryfikacja gry (walidacja), organizacja gier próbnych;
– prawidłowy dobór graczy i realizacja gry;
– przygotowanie raportu z gry.
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c. Projektant (ang. designer) – odpowiada za przełożenie celów 
gry, uzgodnionych przez kierownika projektu i zatwierdzonych 
przez zlecającego grę/sponsora, w projekt możliwy do rozegrania 
i opracowanie mechaniki gry. Projektant musi być wspierany przez 
wszystkich członków zespołu projektowego, w  szczególności 
przez arbitra oraz analityka. W trakcie opracowywania mechaniki 
gry musi uwzględnić sposób na pozyskanie danych do analiz. Do 
zadań projektanta m.in. należy:

– udział w opracowaniu opisu problemu, celów gry i pytań 
badawczych;

– analiza poprzednich gier pod kątem możliwości ich 
wykorzystania;

– opracowanie projektu gry, uwzględniającego jej mechanikę, 
umożliwiającego pozyskanie danych niezbędnych do 
opracowania raportu;

– określenie dokumentacji niezbędnej do wykonania przez 
zespół projektowy;

– identyfikacja narzędzi niezbędnych do wykorzystania 
w trakcie gry oraz po jej zakończeniu do analizy danych.

d. Deweloper/wykonawca (ang. developer) – tworzy i udoskonala 
produkty wymagane do przeprowadzenia rozgrywki. Deweloper 
przekłada pomysł, koncepcję opracowaną przez projektanta 
na realne produkty. Jest odpowiedzialny za dostarczenie i/lub 
opracowanie niezbędnych narzędzi do przeprowadzenia gry. 
Zadaniem dewelopera jest zapewnienie właściwej grywalności, 
tj. umożliwienie graczom intuicyjnego działania w  grze. Do 
zadań dewelopera m.in. należy:

– identyfikacja produktów, danych niezbędnych do 
pozyskania od zlecającego grę;

– opracowanie i rozwój produktów, materiałów dla graczy;
– określenie wymagań dla otoczenia gry np. zabezpieczenia 

logistycznego, wymagań dotyczących systemów 
teleinformatycznych i baz danych;

– kierowanie procesem testowania gry.
e. Analityk (ang. analyst) – opracowuje raport analityczny po grze, 

który powinien odpowiedzieć na pytania i problemy badawcze 
określone przez zlecającego grę/sponsora.



ROZDZIAŁ 3: ELEMENTY GRY     35

Analityk jest odpowiedzialny za organizację systemu zbierania 
danych, obserwacji oraz uwag i spostrzeżeń graczy. Do zadań 
analityka m.in. należy:

– opracowanie mechanizmu zbierania danych oraz 
dokumentacji w tym zakresie;

– udział w opracowaniu modeli/symulacji wykorzystywanych 
w trakcie gry;

– ścisła współpraca z arbitrem w celu zapewnienia możliwości 
oceny działań podejmowanych przez graczy;

– udział w procesie testowania gry;
– aktywne pozyskiwanie danych w takcie gry oraz ich analiza;
– opracowanie raportu z gry oraz jego archiwizacja.

f. Kontroler/arbiter (ang. controller/game adjudicator) – pełni 
kluczową rolę w trakcie gry. Kieruje grą, kolejnymi rundami/
turami uczestniczących stron, kontrolując reżim czasowy. 
Rozstrzyga kwestie sporne wynikające z  przebiegu gry. 
W przypadku gdy rozgrywka odbiega od sedna rozważanego 
problemu, reaguje poprzez korygowanie przygotowanego 
scenariusza. Jest odpowiedzialny za osiągnięcie zakładanych 
celów gry. Do zadań kontrolera/arbitra m.in. należy:

– opracowanie zasad rozstrzygania i  weryfikacja projektu 
pod kątem możliwości prowadzenia gry;

– pozyskiwanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej 
rozważanego problemu oraz specjalistów do zespołu 
arbitra3 (ang. Subject Matter Expert – SME) i zarządzanie 
zespołem;

– szkolenie członków zespołu arbitra;
– orzekanie w oparciu o przyjęte zasady;
– udział w analizie danych i opracowaniu raportu.

g. Moderator (ang. moderator) – jest odpowiedzialny za 
prowadzenie gry. Dokonuje wprowadzenia graczy w rozgrywkę, 
wyjaśnia zasady, kontroluje przebieg rozważanego scenariusza. 
Rola moderatora może być połączona z rolą arbitra. Do zadań 
moderatora m.in. należy:

3 W przypadku gier o dużym rozmachu zespół arbitra powinien być rozbudowany o specja-
listów różnych dziedzin, np. specjalistów od działania w poszczególnych domenach opera-
cyjnych.
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– udział w opracowaniu mechaniki gry oraz scenariusza;
– wprowadzenie graczy w sytuację w grze;
– kontrolowanie przebiegu rozgrywki, w  tym kolejności 

rozważanych problemów oraz czasu.
h. Koordynator przepływu informacji (ang. info manager) – 

jest odpowiedzialny za ustanowienie procedur przepływu 
informacji podczas gry. Zarządza dostępem do informacji 
w trakcie gry. Do zadań koordynatora należy:

– opracowanie procedur obiegu informacji podczas gry;
– w  przypadku wykorzystania w  grze systemów 

teleinformatycznych nadawanie uprawnień dostępu 
do właściwych katalogów/stron wymiany informacji, 
wydawanie wytycznych w  zakresie konfiguracji kont 
graczy – w zależności od pełnionych ról;

– współpraca z analitykiem w zakresie opracowania narzędzi 
do zbierania danych.

i. Menadżer bazy danych (ang. database manager) – przygotowuje 
i zarządza bazą (bazami) danych wykorzystywanymi w trakcie 
gry.

j. Koordynator realnego/logistycznego zabezpieczenia (ang. Real 
Life Suport – RLS) – jest odpowiedzialny za zabezpieczenie 
gry pod względem logistycznym, w  tym administracyjnym 
i obsługi uczestników.

k. Koordynator ds. zabezpieczenia teleinformatycznego – jest 
odpowiedzialny za przygotowanie i  funkcjonowanie narzędzi 
wspomagających grę pod względem zastosowanych technologii 
teleinformatycznych (systemów: informatycznych, VTC, 
symulacyjnych, wsparcia dowodzenia i in.).

l. Koordynator ds. działań militarnych oraz niemilitarnych 
– jest odpowiedzialny m.in. za właściwe odwzorowanie 
i  zaimplementowanie mechanizmów wykorzystania 
systemów walki (zdolności) w  środowisku gry, 
implementację mechanizmów współpracy cywilno- 
-wojskowej.

Na rysunku 4 zostały przedstawione role poszczególnych uczestników 
gry w procesie przygotowania i przeprowadzenia gry. Za pomocą strza-
łek zaznaczono zależności pomiędzy poszczególnymi elementami. Ich 
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funkcjonowanie powinno być ukierunkowane na zebranie materiałów do 
wykonania analizy problemu zdefiniowanego przez zlecającego grę/spon-
sora. W trakcie gry analityk (zespół analityka) musi pozostawać w bezpo-
średnim kontakcie z pozostałymi członkami zespołu projektowego, aby 
w razie konieczności dokonać zmian w scenariuszu, zasilić informacyjne 
graczy lub uwzględnić wymagania gry w trakcie orzekania przez arbitra.

Rysunek 4. Rola i miejsce członków zespołu projektowego
źródło: opracowanie własne

2. Gracze
Gracze (ang. players) są najważniejszymi uczestnikami gry. Powinni 
być starannie dobrani pod kątem posiadania wiedzy specjalistycznej, 
zapewniającej właściwy poziom merytoryczny gry i  osiągnięcie 
zakładanych celów. Istotne jest, aby gracze wykazywali się dużym 
zaangażowaniem w grze. Pożądanym rozwiązaniem jest aby gracze 
byli ochotnikami. Działania graczy oraz ich decyzje powinny 
być obserwowane i  archiwizowane jako główne źródło danych 
podlegających analizie. Gracze zwykle występują w  zespołach/
grupach (oznaczonych odpowiednimi kolorami) reprezentujących:

a. siły własne lub sojusznicze (np. NIEBIESKI);
b. siły przeciwne (np. CZERWONY);
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c. lokalne (miejscowe, krajowe) siły bezpieczeństwa (np. ZIELONY);
d. uzbrojone formacje niepaństwowe (np. POMARAŃCZOWY);
e. zorganizowane grupy przestępcze, w  tym międzynarodowe – 

(np. CZARNY);
f. ludność cywilną oraz neutralnych aktorów (np. BRĄZOWY);
g. narodowe i  międzynarodowe organizacje polityczne, 

dyplomatyczne (np. ŻÓŁTY);
h. humanitarne oraz organizacje rządowe i  pozarządowe (np. 

BIAŁY).
W  przypadku niektórych rodzajów gier4 zarówno zespół 
CZERWONYCH, jak i  NIEBIESKICH może reprezentować tę 
samą stronę, np. siły własne. Rysunek 5 przedstawia wariant 
rozmieszczenia graczy i  zespołu projektowego w  trakcie gry. 
Przerywana linia oznacza odseparowanie poszczególnych zespołów. 
W  trakcie rozgrywki przedstawiciele zespołów spotykają się 
dopiero w momencie oceny podjętych decyzji. Wymiana informacji 
pomiędzy poszczególnymi komórkami w  trakcie gry powinna 
się odbywać jedynie w oparciu o określone zasady i powinna być 
nadzorowana przez koordynatora ds. wymiany informacji. 

Rysunek 5. Rozmieszczenie graczy i zespołu projektowego w grze – wariant
źródło: opracowanie własne
4 Na przykład w symulacji działań, gdzie plan jest analizowany niezależnie przez dwa zespoły.
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3. Mechanika gry
W  każdej grze występują zasady opisujące sposób prowadzenia 
rozgrywki, m. in, kolejność wykonywania ruchów przez graczy, 
dozwolone działania oraz sposób ich oceny. Wszystkie one tworzą 
mechanikę gry. Mechanika zależy od wielu czynników a  przede 
wszystkim determinuje ją rodzaj zastosowanej gry wojennej. 
Mechanikę gry, uwzględniając definicję gier wojennych zawartą 
w rozdziale 1 niniejszego opracowania, można zobrazować jak na 
rysunku 6.

Rysunek 6. Mechanika gry wojennej:
A) – z sekwencyjnym podejmowaniem decyzji (w postaci ekstensywnej) 
B) – z symultanicznym podejmowaniem decyzji (w postaci strategicznej)
źródło: opracowanie własne

Uwzględniając stan początkowy gry jako stan 0, za który odpowiada 
zespół CZERWONYCH, generując dylemat dla NIEBIESKICH, 
można przyjąć, że jedna pełna runda gry, w przypadku sekwencyjnego 
podejmowania decyzji, składa się z  działania NIEBIESKICH, 
przeciwdziałania CZERWONYCH oraz odpowiedzi NIEBIESKICH. 
W  takim przypadku każda ze stron będzie odpowiedzialna za 
wygenerowanie 2 stanów w grze. Każde działanie strony w ramach 
rundy zazwyczaj określane jest jako tura5.
Natomiast w  przypadku decyzji podejmowanych symultanicznie 
pełna runda gry obejmuje wykonanie po jednej turze przez 

5 W grach planszowych najczęściej stosowany jest termin „kolejka”.
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każdego z uczestników gry. Możliwy przebieg kolejnych rund i tur 
zobrazowano na rysunku 7.

Rysunek 7. Przebieg rozgrywki
A) – z sekwencyjnym podejmowaniem decyzji (w postaci ekstensywnej)
B) – z symultanicznym podejmowaniem decyzji (w postaci strategicznej)
źródło: opracowanie własne

W zależności od zakładanego celu gry scenariusz możemy rozgrywać 
poprzez (Dowództwo Wojsk Lądowych, 2007; Krajacich, 2021):

a. analizę czasową – godzina po godzinie, dzień po dniu; miesiąc 
po miesiącu itd.;

b. analizę faz operacji;
c. analizę kluczowych zadań;
d. analizę przyjętego obszaru działań pod kątem występujących 

zdarzeń;
e. analizę sekwencji kluczowych zdarzeń;
f. analizę kierunków działania.

Przedstawiona wcześniej mechanika ma bezpośrednie zastosowanie 
m.in. w grach typu symulacja działań czy gry macierzowe. W innych 
typach gier będzie ona podlegała modyfikacjom. Na przykład 
w  grach typu DTAG w  ramach pierwszej rundy analiza zadania, 
problemu i planowanie działań realizowane jest symultanicznie przez 
co najmniej dwa niezależne zespoły. Następnie w  ramach drugiej 
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rundy zespoły wracają do stanu początkowego i realizują ponownie 
cykl decyzyjny z  uwzględnieniem dodatkowych czynników 
technologicznych. Na rysunku 6 przedstawiono mechanikę gry typu 
DTAG.

Rysunek 8. Mechanika gry wojennej typu DTAG
źródło: opracowanie własne

Projektując mechanikę gry, należy wziąć pod uwagę, że wszelkie 
próby rzetelnego odwzorowywania rzeczywistości mogą 
w  znacznym stopniu komplikować zasady gry, wpływać na jej 
długość, a tym samym zniechęcić i obniżyć zaangażowanie graczy 
w trakcie jej trwania.

Scenariusz

Scenariusz gry jest przygotowaną narracją, która stanowi tło do roz-
patrywanych problemów badawczych zidentyfikowanych przez zlecające-
go grę/sponsora. Scenariusz powinien zapewnić wieloaspektowe podejście 
do prowadzonych analiz i badań oraz osiągnięcie zakładanych celów. Stąd 
kluczową kwestią dla opracowania scenariusza jest właściwe określenie 
(na etapie zlecenia) problemu badawczego, który ma być weryfikowany 
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podczas rozgrywki. Aby to osiągnąć, należy unikać dwóch zasadniczych 
błędów (Silverman, 2009):

1. braku rozróżnienia rzeczywistego problemu od tego, co aktualnie 
funkcjonuje w  przestrzeni społecznej – debatach, mediach, 
rozmowach, opiniach;

2. zbyt szerokiego definiowania problemu badawczego – nie da się 
zbadać wszystkiego za pomocą jednej gry.

Dobry scenariusz gry wojennej powinien łączyć wiele czynników. 
Powinien umożliwiać zrozumienie, jak połączenia i  relacje pomiędzy 
czynnikami zewnętrznymi, trendami oraz wewnętrznymi uwarunkowa-
niami, jakie mogą generować zagrożenia lub szanse. Poszczególne poje-
dyncze czynniki mogą ujść uwadze w prowadzonych analizach, natomiast 
w połączeniu z innymi mogą stać się kluczowe do osiągnięcia zakładanych 
celów.

Planowanie scenariusza należy zacząć od uporządkowania wiedzy 
w obszarze gry i podzielenia jej na dwie kategorie: elementy, o których są-
dzimy, że są nam znane oraz elementy, które pozostają w obszarze praw-
dopodobieństwa i  niepewności (Schoemaker, 2007). Elementy znane, 
w tym doświadczenia oraz zidentyfikowane trendy, pozwalają na dokona-
nie wstępnych założeń dotyczących możliwego rozwoju sytuacji. Należy 
przy tym pamiętać, że niektóre zjawiska mają tendencję do zmian w pew-
nych okresach. Dokładając do przyjętych założeń elementy niepewności, 
generowane są potencjalne możliwości rozwoju przyszłości.

Projektant, aby dobrze zaprojektować grę, musi przede wszystkim od-
izolować się od wpływu opinii i poglądów autorytetów (zlecającego grę/
sponsora, decydentów) i  zadać sobie dwa zasadnicze pytania (Brown & 
Curry, 2019):

1. co myślę o przedmiocie gry?
2. dlaczego sytuacja wygląda w ten sposób i kto czerpie z tego profity?
Odpowiedzi na powyższe pytania mogą ułatwić zaprojektowanie 

mechaniki gry, jej scenariusza, zasad oraz interakcji pomiędzy gracza-
mi. Ponadto, niezależnie od wiedzy posiadanej przez projektanta na te-
mat projektu, istnieją powszechnie obowiązujące zasady, które należy 
uwzględnić przygotowując scenariusz:

1. konflikt – wszędzie tam, gdzie istnieją dobra rzadkie, jest bardzo 
prawdopodobne, że wystąpi o nie konflikt pomiędzy graczami;
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2. rozbieżności celów indywidualnych i grupowych – należy zdawać 
sobie sprawę, że cele indywidualne zależą od zajmowanej pozycji 
i niekoniecznie pokrywają się z celami organizacji;

3. historia – należy pamiętać, że historia lubi się powtarzać i być może 
rozwiązanie problemu już istnieje.

Przykładowa metodyka przygotowania scenariusza, zmodyfikowana 
na potrzeby gier wojennych, została przedstawiona na rysunku 9.

Rysunek 9. Przykładowa metodyka opracowania scenariusza
źródło: opracowanie własne

Metodyka przygotowania scenariusza gry uwzględnia następujące 
działania (Koehler & Harvey, 2007; Kononiuk, 2011; Schoemacher, 1995):

1. Zdefiniowanie problemu
Problem decyzyjny nie może być zdefiniowany zbyt ogólnie. 
W przypadku rozgrywania wielu scenariuszy o  szerokim spektrum 
zagadnień istnieją zagrożenia dotyczące zbyt pobieżnej analizy 
przedmiotu gry oraz braku możliwości wygenerowania możliwego 
rozwoju sytuacji z powodu wpływu zbyt wielu czynników (zmiennych). 
W trakcie wyboru obszaru badawczego można posiłkować się trzema 
pytaniami: co jest możliwe?, co jest wykonalne?, co jest pożądane?
„Wybór obszaru badawczego nie może być absolutny”, tj. 
zamknięty. W trakcie gry mogą wystąpić inne czynniki pierwotnie 
nie uwzględnione w  scenariuszu, a  istotne z  punktu widzenia 
rozważanego problemu.
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2. Identyfikacja interesariuszy oraz ekspertów
Identyfikacja interesariuszy pozwala określić, kto będzie 
zainteresowany udziałem w  grze, jakie było jego dotychczasowe 
zachowanie i  jakie są jego interesy. Eksperci wspomagają 
konstruowanie scenariusza tak, aby zachować jego realność. Grupa 
ekspertów powinna być heterogeniczna.

3. Identyfikacja trendów
Niezbędne jest określenie wpływu trendów (pozytywny, negatywny, 
obojętny). Przy identyfikacji trendów można posłużyć się np. 
analizą PEST (lista kontrolna czynników: politycznych – ang. 
Political, ekonomicznych – ang. Economic, społecznych – ang. 
Social, technologicznych – ang. Technological) lub STEEPVL (lista 
kontrolna czynników: społecznych – ang. Social, technologicznych – 
ang. Technological, ekonomicznych – ang. Economic, ekologicznych 
– ang. Ecological, politycznych – ang. Political, wartości – ang. Values 
oraz czynników prawnych – ang. Legal).

4. Identyfikacja czynników nieznanych (niepewności)
Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki nieznane, które mogą 
kształtować przyszłość. Należy określić ich potencjalny wpływ na 
rzeczywistość. Ważne jest uświadomienie sobie, że wśród czynników 
nieznanych mogą wystąpić takie których możemy się spodziewać – 
nieznane, które znamy, oraz takie, których się nie spodziewamy – 
nieznane, których nie znamy.

5. Opracowanie fabuły scenariusza (ang. story lines)
Jedną z metod budowania fabuły jest wybranie dwóch kluczowych 
niepewności, zmiennych z  uprzednio określonego zbioru 
i  zbudowanie macierzy określającej dla każdej z  nich możliwy 
rozwój sytuacji. Na rysunku 10 przedstawiono sytuację, w  której 
jako zmienną wskazano zachowanie spójności Sojuszu oraz wzrost 
agresywności polityki potencjalnego adwersarza. W  wyniku 
otrzymano cztery różne rozwiązania, warianty rozwoju sytuacji, 
które mogą być wykorzystane w trakcie gry.
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Rysunek 10. Macierz scenariuszy
źródło: opracowanie własne

Wybrany scenariusz powinien tworzyć wewnętrznie spójny, 
wiarygodny opis rozwoju zdarzeń, który wyjaśnia, jak obecny stan 
rzeczywistości przechodzi w możliwe stany przyszłe.

6. Opracowanie projektu scenariusza
Na kolejnym etapie należy zderzyć wybrany scenariusz z wszystkimi 
trendami, aby rozpoznać te sprzyjające lub potencjalnie wpływające 
negatywnie. Szczególną uwagę należy zwrócić na słabe czynniki oraz 
zdarzenia nieprzewidywalne, które mogą zmienić obraz scenariusza.

7. Opracowanie zdarzeń scenariusza
Polega na opracowaniu konkretnych zdarzeń wpisujących się w fabułę 
scenariusza. Fabuła powinna zawierać wszystkie zidentyfikowane 
poprzednio niepewności. W  przypadku wielokrotnego badania 
tego samego zjawiska poszczególne gry powinny obejmować raczej 
alternatywne scenariusze przyszłości (ang. alternative futures) niż 
warianty tego samego scenariusza.

8. Opracowanie wymagań dla dalszych badań i analiz
W  trakcie opracowywania scenariusza niezbędne może się 
okazać prowadzenie dalszych pogłębionych analiz, np. w  zakresie 
zidentyfikowanych trendów i ich korelacji. 

9. Zidentyfikowanie możliwych wskaźników, zasad oceny (arbitrażu)
Zasady arbitrażu i wskaźniki oceny powinny zostać zidentyfikowane 
przez ekspertów. W  miarę możliwości powinny być obiektywne, 
opracowane na podstawie policzalnych danych, zrozumiałe dla 
graczy i umożliwiające uzyskanie danych do późniejszych analiz.
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Arbitraż

Arbitraż (decydowanie o  konsekwencjach podejmowanych decyzji, 
rozstrzyganie sporów) jest zasadniczym elementem gier decyzyjnych/wo-
jennych, wspólnym dla wszystkich rodzajów. Spełnia w grze kilka zasad-
niczych funkcji (McGrady, 2020):

1. utrzymuje rozgrywkę w ramach opracowanego scenariusza – każdy 
scenariusz ma swoje granice;

2. pozwala kierować działaniami graczy tak, aby osiągnąć zakładane 
cele gry;

3. pozwala reagować w  przypadku wystąpienia nieprzewidzianych 
okoliczności, np. poprzez wydawanie zarządzeń wyższych 
przełożonych;

Można wyróżnić następujące rodzaje arbitrażu:
1. sztywny – oparty na ściśle określonych regułach;
2. półsztywny – oparty na ściśle określonych regułach z uwzględnieniem 

wiedzy i doświadczenia arbitra (zespołu arbitrów), wiedzy SME;
3. swobodny – oparty na wiedzy i  doświadczeniu arbitra (zespołu 

arbitrów), wiedzy i doświadczeniu SME;
4. minimalny/zgodny – oparty na wiedzy eksperckiej i doświadczeniu 

arbitra (zespołu arbitrów, SME) oraz dyskusji pomiędzy stronami 
gry, w której dążą do uzgodnienia wspólnego stanowiska.

Niezależnie od ustalonego sposobu prowadzenia arbitrażu należy mieć 
na uwadze, że na decyzje arbitra będą miały wpływ czynniki zewnętrzne:

1. cele (motywacja) graczy – w trakcie gry może się zdarzyć, że decyzje 
podjęte przez graczy są racjonalne i mogłyby stanowić rozwiązanie 
aktualnie rozważanego problemu, natomiast mogą pomijać cele ich 
uczestnictwa w grze, takie jak:

a. weryfikacja planów/koncepcji – celem gry powinno być 
rozważenie, ocena planów, koncepcji jako całości;

b. trening – gra powinna umożliwić doskonalenie uczestników, 
np. w zakresie realizacji procedur lub w podejmowaniu decyzji;

c. odkrywanie nowych pomysłów/idei/problemów – celem 
gry powinno być zidentyfikowanie czynników dotychczas 
niewidocznych lub uznawanych za nieistotne;

d. rozrywka;
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e. inne (np. motywacja negatywna – przymusowy udział w grze).
2. zasady, mechanika gry – zasady powinny być stosowane wszędzie 

tam, gdzie jest to możliwe; brak zasad może prowadzić do podjęcia 
nieracjonalnych decyzji lub działań;

3. kontekst zewnętrzny (geograficzny, polityczny, historyczny itd.) 
– podejmując decyzję, arbiter powinien kierować się zasadami 
występującymi w realnym świecie;

4. scenariusz (historia) – decyzje arbitra powinny zapewnić rozwój 
sytuacji w grze zgodnie z przyjętym scenariuszem;

5. postaci (aktorzy) – decydują o tym, co jest dozwolone, a co nie, jakie 
posiadają zdolności, umiejętności.

Ponadto na decyzje podejmowane w  trakcie gry będzie miał wpływ 
sam arbiter, jego doświadczenie, charakter, uprzedzenia. Powyższe zosta-
ło zobrazowane na rysunku 11.

Rysunek 11. Wpływ czynników zewnętrznych na decyzje arbitra
źródło: opracowanie własne

Zbieranie i analiza danych

W  trakcie opracowywania projektu gry niezbędne jest uwzględnie-
nie mechanizmu zbierania danych. Aby proces zbierania i  analizy da-
nych był efektywny, należy opracować plan zbierania i  analizy danych. 
Powinien on zapewnić gromadzenie danych w  sposób zorganizowany 
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z  wykorzystaniem odpowiednich osób i  technik. W  powyższym pla-
nie należy określić zmienne, które będą pozyskiwane, a także ich miary. 
Rodzaj pozyskiwanych zmiennych będzie miał konsekwencje dla wyboru 
odpowiedniej techniki analitycznej do ich obróbki.

Analiza danych zazwyczaj jest podzielona na trzy fazy (Allied 
Command Transformation, 2021):

1. analiza opisowa poszczególnych zmiennych;
2. analiza relacji pomiędzy zmiennymi;
3. analiza wzorców z wieloma zmiennymi.
Po określeniu zmiennych niezbędnych do pozyskania należy zidenty-

fikować narzędzia, które to umożliwią (np. system symulacyjny, arkusz 
obserwacji) oraz określić próbę badawczą. Następnie niezbędne jest prze-
prowadzenie szkolenia personelu zajmującego się zbieraniem danych. 
W  trakcie gry dane powinny być zbierane zgodnie z  wcześniej wymie-
nionym planem, jak również należy dokumentować wszelkie inne infor-
macje, obserwacje, w szczególności rozmowy prowadzone przez graczy, 
przytaczane argumenty, reakcje na sytuacje występujące w grze.

Do przygotowania planu zbierania i  analizy danych, pozyskania da-
nych oraz ich późniejszej analizy można wykorzystać następujące kate-
gorie i techniki analizy danych (Allied Command Transformation, 2017):

1. Techniki strukturyzowania danych – identyfikują i  organizują 
fakty, problemy i  pomysły. Wymagają podziału danych na części 
składowe poprzez ich dekompozycję, wizualizację, organizowanie 
i grupowanie. Techniki strukturyzacji danych wykorzystuje się do 
wychwytywania idei, pomysłów oraz jako podstawę do dalszych 
prac. W ramach strukturyzacji danych można wyróżnić:

a. mapowanie myśli (ang. mind mapping);
b. mapowanie koncepcji (ang. concept mapping);
c. kompleksowy obraz (ang. rich picture).

2. Techniki kreatywne – pozwalają spojrzeć na problem z  innej 
perspektywy i  oderwać się od stereotypów, wiedzy powszechnie 
obowiązującej w  organizacji zlecającego grę/sponsora. Pozwalają 
na generowanie nowych pomysłów lub ich nowych kombinacji. 
Dodatkowo umożliwiają przezwyciężanie uprzedzeń i  wyzwalają 
kreatywność. W ramach technik kreatywnych możemy wyróżnić:

a. burzę mózgów (ang. brainstormining);
b. odwróconą burzę mózgów (ang. reverse brainstormining);
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c. technikę 635 (ang. brainwriting);
d. technikę gwiazdy (ang. starbursting);
e. technikę 6 kapeluszy (ang. six thinking hats);
f. technikę kreatywnych kombinacji (ang. creative combinations).

3. Techniki diagnostyczne – służące do wsparcia analizy problemu 
lub rozwoju alternatywnych rozwiązań. Skupiają się na testowaniu 
hipotez, ocenianiu dowodów. Są często wykorzystywane do 
identyfikowania lub diagnozowania potencjalnych problemów. 
W ramach technik diagnostycznych możemy wyróżnić:

a. analizę SWOT (ang. strengths, weaknesses, opportunities and 
threats – SWOT analysis);

b. analizę PMI (ang. plusses, minuses, interesting – PMI);
c. analizę „5 x dlaczego?” (ang. five why’s);
d. identyfikację kluczowych założeń (ang. key assumptions 

identification);
e. weryfikację jakości danych (ang. quality of information check);
f. myślenie z różnych perspektyw (ang. outside-in thinking);
g. ogrywanie ról (ang. surrogate adversary/role play);
h. analizy scenariuszowe (ang. alternative futures analysis).

4. Techniki konkurencyjne – nazywane również analizami 
sprzeczności. Mogą występować w  różnych wersjach jako: 
samokrytyka, krytyka innych i  krytyka przez innych. Polegają na 
krytyce obecnego myślenia i istniejących rozwiązań, rozpatrywaniu 
problemu z  innego, często przeciwstawnego punktu widzenia. 
W ramach technik konkurencyjnych możemy wyróżnić:

a. technikę adwokata diabła (ang. devil’s advocacy);
b. analizę zespołową (ang. team A/team B/analysis);
c. analizę premortem (ang. pre-mortem analysis);
d. analizę „co, jeśli?” (ang. what-if analysis).
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źródło: Combat Camera Poland
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Przygotowując narzędzia gry wojennej, deweloper/wykonawca musi 
uwzględnić trzy zasadnicze elementy: przestrzeń, czas oraz strony gry 
i oddziaływanie między nimi.

Przestrzeń

Podstawowym narzędziem w  grze jest plansza. Pozwala ona na wi-
zualizację przestrzeni gry i  stwarza środowisko komunikacji pomiędzy 
jej uczestnikami. Plansza powinna zawierać tylko te elementy, które są 
istotne dla graczy. Dlatego też niezbędne jest jej właściwe przygotowanie, 
uwzględniające rodzaj gry oraz jej przeznaczenie.

Rysunek 12. Plansza gry
źródło: opracowanie własne

Rysunek 13. Plansza gry
źródło: opracowano z wykorzystaniem serwisu internetowego www.map.army [15.05.2022 r.]
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Na rysunku 12 i 13 zostały przedstawione plansze gry z uwzględnie-
niem poziomu, na którym rozgrywana jest gra, oraz jej celu. Rysunek 12 
przedstawia planszę gry, której zadaniem jest zobrazowanie ogólnej sy-
tuacji operacyjnej w grze, natomiast rysunek 13 umożliwia symulowanie 
działań graczy na poziomie taktycznym.

Plansza gry może być wykonana z wykorzystaniem: dowolnej mapy, 
pól, stref, grafów, schematów, modeli. 

1. Dowolna mapa (fizyczna, polityczna i in.) z naniesioną siatką, liniami 
ograniczającymi posunięcia możliwe do wykonania przez graczy.
Dobór skali mapy oraz siatki ograniczającej ruchy graczy będzie 
miał szczególne znaczenie w przypadku gier typu CoA, w których 
zobrazowanie terenu, w  tym jego parametrów dotyczących 
dostępności, wpływa bezpośrednio na możliwość wykonania działań 
przez graczy. W najprostszym przypadku mogą zostać wykorzystane 
mapy dostępne powszechnie, np. z  siatką UTM (ang. Universal 
Transverse Mercator) lub WGS-84 (ang. World Geodetic System ‚84). 
Na rysunku 14 przedstawiono planszę gry z siatką UTM.

Rysunek 14. Przygotowanie planszy gry
źródło: opracowano z wykorzystaniem serwisu internetowego www.map.army [07.03.2022 r.]

Na rysunku 15 przestawiono dwa przykłady wykonania planszy gry: 
z  siatką WGS-84 oraz z  siatką w  postaci sześciokątów foremnych (ang. 
regular hexagon). Zastosowanie standardowej siatki (w  tym przypadku 
WGS-84) może powodować utrudnienia w zobrazowaniu ruchów wyko-
nywanych przez graczy, np. przy zachowaniu odpowiedniego poziomu re-
alizmu gry. W przypadku przemieszczenia jednostki może się okazać, że 
pomimo wykonania działania w dalszym ciągu znajduje się ona na tym 
samym polu. Natomiast w przypadku przesunięcia jednostki na sąsiednie 
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pole w rzeczywistości musiałaby pokonać dystans niemożliwy do wyko-
nania zgodnie z zasadami gry. Zastosowanie siatki złożonej z sześcioką-
tów foremnych umożliwia przemieszczenie jednostek w każdym z sześciu 
kierunków na taką samą odległość, tj. o jedno pole tej samej wielkości.

Rysunek 15. Wpływ doboru siatki na możliwość wykonywania ruchów przez graczy
źródło: opracowano z wykorzystaniem serwisu internetowego www.map.army [07.03.2022 r.]

2. Pola, strefy
Na rysunku 16 została przedstawiona plansza gry w  postaci pól 
o  nieregularnych kształtach. Tego typu zobrazowanie najczęściej 
ma zastosowanie, gdy gra jest rozgrywana na wyższych poziomach, 
np. strategicznym, a  aktorzy w  grze reprezentują np. państwa lub 
organizacje międzynarodowe. W  trakcie gry są rozważane raczej 
zachodzące procesy, sposoby podejmowania decyzji niż faktyczne, 
rzeczywiste działanie poszczególnych elementów.

Rysunek 16. Plansza gry w postaci stref
źródło: opracowanie własne
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3. Grafy, schematy, modele
Na rysunku 17 plansza gry została przedstawiona w postaci schematu 
umożliwiającego szczegółową analizę zachodzących procesów, 
podejmowanych działań. Tego typu zobrazowania są szczególnie 
przydatne w  przypadku gdy środowiskiem gry jest np. domena 
kosmiczna lub cyberprzestrzeń i  rzeczywiste odwzorowanie tego 
środowiska ze względu na jego abstrakcyjność jest niemożliwe. 
Ponadto umożliwiają one zobrazowanie i dokonanie szczegółowej 
analizy czasowej zachodzących procesów, działań w grze.

Rysunek 17. Plansza gry z wykorzystaniem schematu
źródło: opracowanie własne

Czas

Chronologia zdarzeń w  grach wojennych może być przedstawiana 
(Dymarczyk, 2007):

1. w sposób linearny, sekwencyjny (synchroniczny);
W synchronicznej reprezentacji zdarzeń każdy występujący w czasie 
element traktowany jest jako zdarzenie jednostkowe, które przemija 
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i  wywołuje określone skutki i  konsekwencje. Wszystkie elementy 
w czasie występują w określonym porządku jeden po drugim.

2. w sposób cykliczny (np. w odniesieniu do powtarzających się procesów).
W cyklicznej reprezentacji zdarzeń czas może być wpisany w koło 
nie posiadając początku ani końca. Elementem charakterystycznym 
takiego podejścia jest powrót do stanu początkowego. Ponadto 
w  tym przypadku każdy element w  czasie może występować 
równolegle z pozostałymi.
Ponadto w  ramach gry chronologia zdarzeń może uwzględniać 
przeskoki czasowe.

Rysunek 18. Cykliczna reprezentacja czasu
źródło: opracowanie własne

Strony gry i oddziaływanie pomiędzy nimi

Reprezentacja stron gry powinna opierać się o  formy umożliwiające 
jednoznaczną identyfikację. Na rysunku 19 przedstawiono przykładowe 
rodzaje systemów uzbrojenia (sił) występujących w grze. Grafiki zawiera-
ją jedynie podstawową informację dotyczącą rodzaju sprzętu wojskowego. 
Poziom szczegółowości jaki powinien być uwzględniony przy tworze-
niu gry zależny jest m.in. od celu oraz poziomu na jakim jest rozgrywa-
na gra. Np. w przypadku gier na poziomie strategicznym zobrazowanie 
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będzie służyć przede wszystkim pokazaniu jakimi zdolnościami, narzę-
dziami dysponują gracze. Natomiast w przypadku gier rozgrywanych na 
poziomie taktycznym niezbędne jest zobrazowanie wartości posiadanych 
zdolności.

Rysunek 19. Reprezentacja elementów gry
źródło: opracowanie własne

Przedstawienie oddziaływań pomiędzy graczami/stronami jest jed-
nym z najtrudniejszych elementów do wykonania w trakcie przygotowa-
nia gry. Wpływa ono zasadniczo na arbitraż w trakcie gry. W grach typu 
CoA zazwyczaj aktorom występującym w  grze przypisywane są możli-
we do wykonania działania, zdolności wraz z ich wartością/potencjałem. 
Mogą to być zarówno zdolności ofensywne jak i defensywne. Na rysun-
ku 20 przedstawiono pododdział pancerny, któremu przypisano warto-
ści ataku – w tym jego zasięg, obrony, przemieszczenia oraz zdolności do 
pokonywania terenu. Należy mieć na uwadze, że przypisywanie graczom 
w grze dodatkowych parametrów może w znacznym stopniu skompliko-
wać jej zasady i wymaga odpowiedniego przygotowania planszy. 
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Rysunek 20. Reprezentacja posiadanych zdolności, możliwych akcji
źródło: opracowanie własne

W  przypadku działań kinetycznych wynik starcia stron najprościej 
uzyskuje się poprzez porównanie potencjału jednostek zaangażowanych 
w starcie. Na rysunku 21 zostało przedstawione agregowanie i porówna-
nie potencjału jednostek CZERWONEGO oraz NIEBIESKIEGO. W za-
leżności od mechaniki gry potencjał może być agregowany np. wyłącznie 
w ramach jednostek tego samego rodzaju lub w ramach wszystkich jed-
nostek gracza zaangażowanych w starcie. Uzyskane rezultaty są przybli-
żeniem i  mogą nie w  pełni korespondować z  wynikami możliwymi do 
uzyskania w systemach symulacyjnych opartych o bardziej szczegółowe 
dane lub z wynikami realnych działań bojowych. Niezbędne jest aby gra-
cze mieli świadomość w tym zakresie.
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Rysunek 21. Agregacja zdolności w przypadku ataku CZERWONEGO
źródło: opracowanie własne

W  niektórych rozwiązaniach w  celu urealnienia interakcji w  grze 
wprowadza się element niepewności w postaci rzutu kostką. Na rysunku 
22 przedstawiono wariant w którym na zielono oznaczona została wyma-
gana liczna oczek do wyrzucenia dwiema kostkami do gry aby zakładany 
efekt – zwycięstwo/porażka stał się rzeczywistością w grze. W odniesie-
niu do przypadku zobrazowanego na rysunku 21, CZERWONY, aby za-
kończyć starcie sukcesem musiałby uzyskać w jednym rzucie co najmniej 
dziewięć oczek. 

Rysunek 22. Prawdopodobieństwo sukcesu wykonania ataku przy danym potencjale sił
źródło: opracowanie własne
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W  powyższym rozwiązaniu ocenie podlega jedynie suma wyrzuco-
nych oczek. W  przypadku gdy zdolności aktorów/jednostek występują-
cych w grze nie posiadają przypisanych wartości wykorzystanie kostek do 
gry również umożliwia ocenę skuteczności oddziaływania, w tym nieki-
netycznego, a także zobrazowanie potencjalnego ryzyka np. związanego 
z procesem pozyskania nowego uzbrojenia.



PROCES PRZYGOTOWANIA  
I REALIZACJI GRY WOJENNEJ

ROZDZIAŁ 5

źródło: Combat Camera Poland
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Model procesu

Proces przygotowania i realizacji gry obejmuje 7 etapów:
1. Etap I  – zlecenia, realizowany przez sponsora w  porozumieniu 

z zespołem projektowym, obejmujący:
a. zdefiniowanie celu gry oraz oczekiwanych efektów;
b. zidentyfikowanie problemu badawczego;
c. opracowanie harmonogramu przygotowania i przeprowadzenia gry.

2. Etap II – projektowania, realizowany przez zespół projektowy, 
głównie projektanta, obejmujący:

a. operacjonalizację celów gry i oczekiwanych efektów;
b. identyfikację narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia gry 

oraz analiz;
c. opracowanie koncepcji organizacji i  przebiegu gry, w  tym 

wstępnego scenariusza.
3. Etap III – przygotowania, realizowany przez zespół projektowy, 

obejmujący:
a. przygotowanie narzędzi do przeprowadzenia gry 

z uwzględnieniem mechaniki i scenariusza gry;
b. zabezpieczenie gry pod względem organizacyjnym 

(logistycznym, administracyjnym);
c. zabezpieczenie gry pod względem technicznym (m.in. 

systemów teleinformatycznych, wsparcia dowodzenia itp.);
d. przygotowanie mechanizmu zbierania i  analizy danych oraz 

prowadzenia badań;
e. opracowanie dokumentacji gry.

4. Etap IV – testowania, realizowany przez zespół projektowy, 
obejmujący realizację wewnętrznych testów mechaniki gry 
i narzędzi wspomagających.

5. Etap V – przeprowadzenia gry próbnej (rozruchu), realizowany przez 
zespół projektowy, obejmuje testy i demonstrację przewidywanego 
przebiegu gry z udziałem zlecającego grę/sponsora.

6. Etap VI – przeprowadzenia gry, jest zasadniczym etapem procesu 
realizowanym z udziałem graczy i wszystkich jej uczestników.

7. Etap VII – analizy i  archiwizacji, realizowany przez zespół 
projektowy, głównie analityka. Etap ten z  założenia powinien 
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być realizowany równolegle z  pozostałymi etapami, co umożliwi 
właściwe przygotowanie i przeprowadzenie analiz.

Ogólny schemat procesu przygotowania gry wojennej przedstawiono na 
rysunku 23. Na rysunku za pomocą szarych strzałek zaznaczono przepływ 
informacji zwrotnej, dzięki któremu gra powinna podlegać ciągłemu proce-
sowi zmian i doskonalenia. Czerwony kolor oznacza, że wnioski i postrzeże-
nia z tych etapów będą wykorzystane w procesie przygotowania kolejnych gier.

Rysunek 23. Proces przygotowania i przeprowadzenia gry wojennej
źródło: opracowanie własne
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Poniżej przedstawiono przykłady gier wojennych: seminaryjnej oraz 
macierzowej na poziomie strategicznym. Wszystkie przypadki oparte są 
o te same materiały, w tym scenariusz. Jak wspomniano wcześniej wybór 
rodzaju gry zależy od celu jaki jest określony przez zlecającego grę/sponsora.

Gra seminaryjna

1. Przygotowanie gry
a. plansza

Rysunek 24. Plansza gry seminaryjnej
źródło: opracowanie własne

b. scenariusz
– FAZA I (I runda);

CZERWONI, w  ramach narodowego programu rozwoju, 
rozpoczęli jednoczesną realizację wielu projektów 
infrastrukturalnych. Rozpoczęto budowę ……, 

– FAZA II (II runda)…
2. Sposób prowadzenia gry

a. gra prowadzona jest w ramach trzech dwudziestominutowych 
sesji – rund (w zależności od etapów scenariusza);
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b. na początku każdej rundy, wyświetlana jest plansza natomiast 
gracze otrzymują scenariusz i dokonują jego analizy;

c. uwzględniając każdy z  etapów scenariusza, gracze wskazują 
wynikające z niego implikacje, ewentualne niezbędne działania, 
decyzje oraz ich uzasadnienie;

d. implikacje, niezbędne działania, decyzje oraz ich uzasadnienie 
zapisywane są na kartkach indeksujących przez graczy, 
a następnie przyklejane w tabeli:

Rysunek 25. Tabela implikacji
źródło: opracowanie własne

e. po wskazaniu wszystkich implikacji przenoszone są one do 
tabeli uwzględniającej wymiary środowiska bezpieczeństwa 
według kategoryzacji PMESII6:

Rysunek 26. Analiza decyzji graczy z uwzględnieniem kategoryzacji PMESII
źródło: opracowanie własne
6 PMESII – Political, Military, Economy, Social, Information, Infrastructure. Wariantem ana-
lizy PMESII jest PMESII-PT. Dodatkowo rozpatrywane są Physical Environment oraz Time.
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f. po naklejeniu wszystkich implikacji w odpowiednich obszarach 
dokonywana jest ich ocena przez uczestników gry. W przypadku 
wygenerowania konkretnych rekomendacji/zdolności 
zapisywane są one w kolumnie OCENA/REKOMENDACJE – 
stanowią one decyzje podjęte w ramach pierwszej rundy;

g. następnie rozgrywana jest kolejna runda. Gracze dokonują 
analizy kolejnej fazy scenariusza oraz wskazują implikacje/
rekomendacje tak jak w poprzedniej rundzie z uwzględnieniem 
uprzednio podjętych decyzji. 

3. Ustalenia końcowe
a. moderator ukierunkowuje dyskusję, aby osiągnąć zamierzony 

cel gry;
b. w  trakcie prowadzenia gry w  pracach grupy uczestniczy 

analityk, który na bieżąco wykonuje notatki niezbędne do 
wykonania sprawozdania z gry;

c. w  czasie dyskusji zbierane są wszystkie myśli i  idee, w  tym 
również te odbiegające od założonego jej kierunku.

Gra macierzowa 1 ½-stronna

1. Przygotowanie gry
a. plansza

Rysunek 27. Plansza gry macierzowej 1 ½-stronnej
źródło: opracowanie własne
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b. scenariusz
– FAZA I (I runda);

CZERWONI, w  ramach narodowego programu rozwoju, 
rozpoczęli jednoczesną realizację wielu projektów 
infrastrukturalnych. Rozpoczęto budowę ……, 

– FAZA II (II runda)…
c. atrybuty – reprezentują posiadane lub możliwe do pozyskania 

przez graczy zdolności, możliwe do wykonania działania. 
W  trakcie gry atrybuty służą do graficznej reprezentacji 
rzeczywistości, jaka istnieje w grze;

Rysunek 28. Tabela atrybutów dostępnych dla graczy
źródło: opracowanie własne
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d. karta gracza – zawiera w  skondensowanej formie wszystkie 
niezbędne informacje dotyczące posiadanych atrybutów, 
środków budżetowych;

Rysunek 29. Karta gracza
źródło: opracowanie własne

e. macierz – jest najistotniejszym elementem gry; pozwala 
zebrać dane, wnioski i rozwiązania proponowane przez graczy 
niezbędne do analizy i opracowania raportu z gry;

Rysunek 30. Macierz gry
źródło: opracowanie własne
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2. Sposób prowadzenia gry
a. gracze przyporządkowani są do drużyny NIEBIESKICH. 

Występują w roli przedstawiciela SZ w Radzie Bezpieczeństwa 
Narodowego;

b. na początku gry gracze otrzymują:
– scenariusz;
– karty z atrybutami, które posiadają (w tabeli na rysunku 28 

oznaczone na zielono);
– karty ze środkami finansowymi, za które mogą w ramach 

tury pozyskać nowe atrybuty (w  tabeli na rysunku 28 
oznaczone na pomarańczowo);

– czyste karty, za pomocą których mogą pozyskać inne 
atrybuty nieujęte w tabeli (przy użyciu kart budżet);

– kartę gracza na której zamieszczone są wszystkie elementy 
wymienione wcześniej.

c. moderator wprowadza w  sytuację na podstawie scenariusza. 
Wykonuje turę 0 na podstawie opracowanych założeń, tj. 
wprowadza graczy w sytuację i wykonuje ruch CZERWONEGO;

d. w odpowiedzi na działanie moderatora NIEBIESCY wykonują 
turę:

– proponują wykonanie odpowiedzi za pomocą posiadanych 
atrybutów; w ramach jednej tury (odpowiedzi) NIEBIESCY 
mogą się posłużyć co najwyżej trzema atrybutami; w tym 
celu wykładają proponowanie atrybuty na planszę gry 
oraz przedstawiają macierz wypełnioną argumentami 
przemawiającymi za proponowanym rozwiązaniem;

– aby proponowane działanie urzeczywistniło się w  grze, 
każdy wyłożony atrybut podlega ocenie w  zakresie 
możliwości jego wykorzystania;

– ocena dokonywana jest za pomocą macierzy 
z uwzględnieniem elementu losowości;

– do macierzy NIEBIESCY wpisują w odniesieniu do każdego 
z atrybutów maksymalnie trzy argumenty przemawiające 
„za” zastosowanym rozwiązaniem; stosowane argumenty 
muszą być istotne7; podlegają one ocenie i  w  przypadku 
negatywnej weryfikacji mogą być odrzucone;

7 W związku z tym, że są to wartości niemierzalne podlegają ocenie przez arbitra.
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– uwzględniając powyższe dane, NIEBIESCY dokonują 
rzutu dwiema kostkami do gry; aby uzyskać możliwość 
wykorzystania atrybutu, niezbędne jest wyrzucenie co 
najmniej 7 oczek (58,3%); jednocześnie każdy argument 
„za” powoduje zwiększenie o  +1 prawdopodobieństwa 
możliwości jego wykorzystania, tj. gracze muszą wyrzucić 
o 1 oczko mniej; analogicznie każdy argument „przeciw” 
powoduje konieczność wyrzucenia o jedno oczko więcej.

Rysunek 31. Sposób wypełnienia macierzy
źródło: opracowanie własne

3. Ustalenia końcowe
a. moderator ukierunkowuje dyskusję na osiągnięcie 

zamierzonych celów gry;
b. w  trakcie rozgrywki odpowiedź CZERWONYCH  

(wykonywana przez moderatora) może być dowolnie 
modyfikowana o dodatkowe atrybuty;

c. w trakcie prowadzenia gry w pracach poszczególnych zespołów 
uczestniczy analityk, który na bieżąco wykonuje notatki 
niezbędne do wykonania sprawozdania z gry;

d. w  czasie dyskusji zbierane są wszystkie myśli i  idee, w  tym 
również te odbiegające od założonego kierunku gry.
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Gra macierzowa 2-stronna

1. Przygotowanie gry
a. plansza

Rysunek 32. Plansza gry macierzowej 2-stronnej
źródło: opracowanie własne

b. scenariusz
– FAZA I (I runda);

CZERWONI, w  ramach narodowego programu rozwoju, 
rozpoczęli jednoczesną realizację wielu projektów 
infrastrukturalnych. Rozpoczęto budowę ……, 

– FAZA II (II runda)…
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c. atrybuty

Rysunek 33. Tabela atrybutów dostępnych dla graczy
źródło: opracowanie własne

d. karta gracza

Rysunek 34. Karta gracza – NIEBIESKI
źródło: opracowanie własne
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Rysunek 35. Karta gracza – CZERWONY
źródło: opracowanie własne

e. macierz

Rysunek 36. Macierz gry
źródło: opracowanie własne

2. Sposób prowadzenia gry
a. gracze przyporządkowani są do drużyny NIEBIESKICH 

oraz CZERWONYCH. NIEBIESCY występują w  roli 
przedstawiciela SZ w  Radzie Bezpieczeństwa Narodowego 
natomiast CZERWONI występują w roli naczelnego dowódcy 
SZ CZERWONYCH;

b. na początku gry gracze otrzymują:
– scenariusz;
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– karty z atrybutami, które posiadają (w tabeli atrybutów na 
rysunku 33 oznaczone na zielono);

– karty ze środkami finansowymi za które mogą w ramach 
tury pozyskać nowe atrybuty (w  tabeli atrybutów na 
rysunku 33 oraz w  kartach gracza na rysunku 34 i  35 
oznaczone na pomarańczowo);

– czyste karty za pomocą których mogą pozyskać inne 
atrybuty nie ujęte w tabeli (przy użyciu kart budżet);

– karty SZANSA za pomocą których gracze mogą 
przedstawiać kontrargumenty w ramach rozgrywki;

– kartę gracza na której zamieszczone są wszystkie elementy 
wymienione powyżej.

c. moderator wprowadza w  sytuację na podstawie scenariusza. 
Wykonuje turę 0 na podstawie opracowanych założeń, tj. 
wprowadza graczy w sytuację i wykonuje turę CZERWONEGO;

d. w odpowiedzi na działanie moderatora NIEBIESCY proponują 
wykonanie odpowiedzi za pomocą posiadanych atrybutów. 
W  ramach jednej tury (odpowiedzi) NIEBIESCY mogą się 
posłużyć co najwyżej trzema atrybutami. W tym celu wykładają 
proponowanie atrybuty na planszę gry oraz przedstawiają 
macierz wypełnioną argumentami przemawiającymi za 
proponowanym rozwiązaniem;

e. aby propozycja urzeczywistniła się w  grze, każdy wyłożony 
atrybut podlega ocenie w  zakresie możliwości jego 
wykorzystania. Ocena jest dokonywana za pomocą tabeli 
z uwzględnieniem elementu losowości:

– w  macierzy (rysunek 36) NIEBIESCY wpisują 
w  odniesieniu do każdego z  atrybutów maksymalnie 
trzy argumenty przemawiające za zastosowanym 
rozwiązaniem; CZERWONI, po zapoznaniu się 
z zaproponowanym rozwiązaniem, w przypadku gdy mają 
kartę SZANSA, podają analogicznie maksymalnie trzy 
argumenty „przeciw”; każdy argument „przeciw” uznany 
przez arbitrów powoduje zerowanie jednego argumentu 
„za” drużyny grającej; argumenty „przeciw” nie muszą 
się odnosić bezpośrednio do argumentów „za”, lecz do 
proponowanego rozwiązania;
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– uwzględniając powyższe dane, NIEBIESCY dokonują 
rzutu dwiema kostkami do gry; aby uzyskać możliwość 
wykorzystania atrybutu, niezbędne jest wyrzucenie co 
najmniej 7 oczek (58,3%); jednocześnie każdy argument 
„za” powoduje zwiększenie o  +1 prawdopodobieństwa 
możliwości jego wykorzystania, natomiast każdy argument 
„przeciw” powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa 
możliwości jego wykorzystania o -1;

– w  przypadku gdy argumenty „przeciw” są odrzucane 
przez arbitrów, za każdy odrzucony argument, zespołowi 
zabierana jest karta SZANSA; gdy zespół zostanie 
pozbawiony wszystkich kart SZANSA, traci prawo do 
oceny rozwiązań proponowanych przez przeciwników, 
tj. prawdopodobieństwo wykonania swobodnego 
i rzeczywistego ruchu przez przeciwnika wzrasta.

f. W  przypadku gdy wykonany ruch się nie urzeczywistnił, 
atrybuty wracają do graczy. Jeżeli do pozyskania atrybutu, który 
nie został osiągnięty, wykorzystano kartę budżet, zespół traci ją.





Zakończenie

Gry wojenne mają zalety predestynujące je do wykorzystania w siłach 
zbrojnych w szerokim zakresie. Zapewniają środowisko do prowadzenia 
badań w zakresie możliwości podejmowania decyzji w oparciu o niepełne 
dane, a uczestnicy gier wojennych mogą podejmować decyzje oraz dzia-
łania, których nawet oni by nie przewidzieli, gdyby nie środowisko gry. 
Są narzędziem do tworzenia analiz, wniosków i  spostrzeżeń. Ponadto, 
uwzględniając zalety gier wojennych oraz mając na uwadze ich ogranicze-
nia, gry stanowią efektywne narzędzie do prowadzenia analiz oraz szko-
lenia. Mogą stanowić uzupełnienie procesów kształcenia oraz szkolenia 
i już na wczesnym etapie edukacji rozwijać wśród uczestników kreatywne 
myślenie, wyzwalać inicjatywę w działaniu oraz umożliwiać ocenę cech 
osobowościowych, a także predyspozycji poszczególnych graczy.

Krytycznym elementem w  procesie przygotowania gry wojennej jest 
dobór jej odpowiedniego rodzaju. Powinien on być dostosowany do roz-
ważanego problemu, określonego przez zlecającego grę/sponsora. Należy 
mieć świadomość, że istnieje wiele rodzajów gier wojennych, a  każdy 
z nich umożliwia analizę różnego typu problemów w zróżnicowany spo-
sób. Przykładem mogą być gry typu CoA, które bardzo dobrze sprawdza-
ją się na poziomie taktycznym podczas prowadzenia symulacji działań. 
Natomiast na poziomie operacyjnym czy strategicznym, na których istot-
ną rolę mogą odgrywać inne aspekty, w tym pozamilitarne, gry typu CoA 
mogą nie w  pełni zapewnić analizę kluczowych czynników wpływają-
cych na rozwój sytuacji. Dla określonego problemu decyzyjnego nie ma 
jednoznacznie przypisanego narzędzia w postaci konkretnego typu gry, 
która najlepiej sprawdzi się w danym przypadku. Ponadto przed wybo-
rem rozwiązania należy przeprowadzić analizę, czy przeprowadzenie 
gry wojennej jest uzasadnione. Być może inne dostępne rozwiązania, np. 
przeprowadzenie symulacji, dyskusja ekspertów, są bardziej adekwatne 
i pozwolą uzyskać lepsze wyniki, z uwzględnieniem niższych kosztów or-
ganizacji całego przedsięwzięcia (Brown & Curry, 2019).
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Literatura przedmiotu (Perla, 1990) wskazuje, że projektowanie i  re-
alizacja gier wojennych to bardziej sztuka niż nauka. Niemniej jednak 
w procesie przygotowania gry wojennej zasadne jest wykorzystanie ele-
mentów teorii gier. Pozwala ona na budowanie i  analizę modelu decy-
zyjnego w  oparciu o  racjonalne przesłanki w  celu wyboru optymalnej 
strategii gracza. Nawet biorąc pod uwagę, że analizowany model stanowi 
jedynie przybliżenie rzeczywistości, to sam fakt istnienia różnych ścieżek 
decyzyjnych podnosi świadomość osób uczestniczących w grze i uzmy-
sławia, jakie decyzje mogą zostać podjęte i  jakie mogą wiązać się z  tym 
konsekwencje.

Rozwijanie gier wojennych może przyczynić się do lepszego zrozumie-
nia przez graczy mechanizmów i zjawisk występujących w siłach zbrojnych 
oraz w ramach całego systemu bezpieczeństwa państwa. Stanowią one tym 
samym narzędzie do analizy i doskonalenia funkcjonowania sił zbrojnych 
oraz interakcji z pozostałymi elementami systemu bezpieczeństwa.
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