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Sejm Dzieci i Młodzieży to wyjątkowy projekt edukacyjny Kancelarii Sejmu. Jego celem  
od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich, szerzenie wśród młodzieży wiedzy na 
temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat także ak-
tywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. W toku realizacji projektu 
wyłonionych zostaje 460 najlepszych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy 
stają się później posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jedyne posiedzenie odbywa się 1 czerwca, 
w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Obrady sejmu są poprzedzone pracami komisji problemowej 
przygotowującej projekt uchwały, który jest poddawany dyskusji, a potem głosowaniu podczas ob-
rad SDiM. Posiedzenie kończy się przekazaniem na ręce członka Prezydium Sejmu uchwały SDiM. 

Uczestnicy projektu muszą wykonać zadania, które bezpośrednio wynikają z tematu sesji 
SDiM. Zadania służą wskazaniu przez młodzież określonego problemu w jej środowisku lokal-
nym i podjęciu działań w celu jego rozwiązania. Relacje ze zrealizowanych projektów znajdują 
się na platformie SDiM i to one są podstawą do oceny i rekrutacji posłów. 

CZYM JEST SEJM  
DZIECI I MŁODZIEŻY?
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Uczestnicy XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – posłanki i posłowie – są wybierani  
spośród najlepszych dwuosobowych zespołów ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych 
realizujących projekt edukacyjny w ramach SDiM. Zespół mogą tworzyć uczniowie jednej szkoły  
lub zespołu szkół. Do udziału w projekcie nie jest wymagana opieka nauczyciela, ale konieczna 
jest zgoda rodziców lub opiekunów. Posłanką lub posłem SDiM można być tylko jeden raz. Jeżeli 
już miałeś ten zaszczyt, to niestety nie możesz uczestniczyć w projekcie. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSŁANKĄ  
LUB POSŁEM SDiM?

Wszystkie kwestie formalne zostały opisane w regulaminie wyłaniania uczestników 
XXII sesji SDiM, który znajdziesz tu:  

https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2016.nsf/page.xsp/regulamin 
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WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW DOTYCHCZASOWYCH SESJI 

„Sam 1 czerwca to jeden z tych niezapo-
mnianych dni – dużo radości, uśmiechu i emo-
cji. Z pewnością najciekawsze były dyskusje 
i zgłaszane do uchwały poprawki – świetna 
okazja do poznania opinii i doświadczeń in-
nych, konfrontacji”. 

Antonina, XVII SDiM

„W czasie sesji miałam możliwość przyjrzenia się działaniu Sejmu. Każdy z nas 
musiał opanować proces legislacyjny na zajęciach wiedzy o społeczeństwie, ale możli-
wość pracy w komisji nad tworzeniem tekstu uchwały to zupełnie inne doświadczenie. 
Oczywiście zarówno sesja, jak i komisja pracująca nad uchwałą przeprowadzone były 
w sposób bardzo uproszczony, wystarczyło to jednak, by rozbudzić wyobraźnię i am-
bicję. Każdy chciał zaprezentować się z jak najlepszej strony i dać z siebie wszystko”. 

Paula, XVI SDiM

„To wspaniała przygoda, można się dzięki 
niej wiele nauczyć, ale trzeba być otwartym, 
rozmawiać, poznawać różne opinie, starać się 
nie krytykować i nie oceniać (szczególnie po-
znanych osób). Spory są i być powinny, byle 
skupiały się na rzeczach merytorycznych”. 

Marek, XVI SDiM
„Teraz wiem, jak przebiegają, na 

czym polegają prace legislacyjne, jaka 
jest rola komisji sejmowych, jak prze-
biegają obrady Sejmu. Mogłam w tym 
uczestniczyć, biorąc udział we wszyst-
kich etapach. Co dał mi udział w Sejmie 
Dzieci i Młodzieży? – zaciekawienie, za-
interesowanie tematem, do tej pory bar-
dzo odległym. Owszem, od dość dawna 
jestem aktywną wolontariuszką, jednak 
dopiero dzięki udziałowi w SDiM zrozu-
miałam, że najważniejsze w tym wszyst-
kim, oprócz chęci, jest także ciągła 
edukacja, podnoszenie poziomu wiedzy 
i umiejętności”. 

Agnieszka, XVII SDiM
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Projekt uchwały SDiM, poddany dyskusji, 
a potem głosowaniu 1 czerwca, jest przygo-
towywany wcześniej przez członków komisji 
problemowej (tworzą ją po dwa najlepsze  
zespoły z każdego województwa). Uchwała 
jest apelem młodzieży do dorosłych (polity-
ków, władz lokalnych, szkół, organizacji) i ma 
służyć wypracowaniu rekomendacji w zakre-
sie aktualnej tematyki sesji. Zarówno posie-
dzenie SDiM, jak i sama uchwała nie mają 
charakteru normatywnego i politycznego.

PRZYKŁADY DOTYCHCZASOWYCH UCHWAŁ

CO TO JEST UCHWAŁA SDiM  
I CZEMU SŁUŻY?

Uchwała XVII SDiM 
http://poznaj.sejm.gov.pl/sejm-dzieci-i-mlodziezy/
archiwum/xvii-sesja-sejmu-dzieci-i-mlodziez-2011-r/
uchwala-xvii-sesji-sejmu-dzieci-i-mlodziezy.html

Uchwała XIX SDiM 
http://poznaj.sejm.gov.pl/sejm-dzieci-i-mlodziezy/
archiwum/xix-sesja-sejmu-dzieci-i-mlodziezy-2013-r/
uchwala-i-stenogram-z-xix-posiedzenia-sdim.html
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JAKIE TEMATY BYŁY DYSKUTOWANE  
DO TEJ PORY PODCZAS SESJI?

I 1994  Wojna – zagrożeniem szczęśliwego dzieciństwa 

II  1995   Prawa dziecka zawarte w ratyfikowanej przez Polskę Konwencji  
o Prawach Dziecka 

III  1996  Jaka powinna być moja szkoła? 

IV  1997  Samorządność dzieci i młodzieży w szkole i w miejscu zamieszkania 

V  1998   Wspólna Europa i nasze, Polski, dążenie do członkostwa w niej 

-           1999 Sejm Dzieci i Młodzieży nie zebrał się 

VI  2000  Reforma edukacji 

VII  2001  Szkoła – przyjaznym i bezpiecznym środowiskiem 

VIII  2002  Europa – dialog kultur 

IX  2003  Moja ojczyzna – państwem demokratycznym 

X  2004  Dobro Rzeczypospolitej – najwyższym prawem 

XI  2005  Demokracja – warunki jej umacniania 

XII  2006  Ekologia – wybór przyszłości 

XIII  2007  Moja ojczyzna wobec procesów globalizacyjnych 

XIV  2008  Poseł naszych marzeń – szkic do portretu 

XV  2009  Młodzi wobec wydarzeń roku 1989 

XVI  2010  Nasz samorząd uczniowski 

XVII  2011  Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej 

XVIII  2012  Szkoła demokracji 

XIX  2013  Lokalny ekorozwój 

XX  2014  Wybory parlamentarne 

XXI  2015  Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież 

XXII sesja SDiM 
Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej 
tożsamości 
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CO WAS CZEKA W PROJEKCIE SDiM,  
CZYLI HARMONOGRAM XXII SESJI

29 lutego 2016 – rozpoczęcie rekrutacji do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 

29 lutego – 15 kwietnia 2016 – rejestracja zespołów na platformie internetowej 
SDiM, czas na wykonanie zadania rekrutacyjnego i umieszczenie relacji na platformie  
internetowej SDiM – więcej informacji o rekrutacji i platformie znajdziesz:  
http://sdim.sejm.gov.pl 

15 kwietnia 2016 do godz. 15.00 – ostateczny termin opublikowania  
przez zespoły relacji z zadania rekrutacyjnego na platformie SDiM 

29 kwietnia 2016 do godz. 16.00 – publikacja listy posłanek i posłów   
na platformie internetowej SDiM oraz na stronie www.pamiec.pl/SDiM 

14 maja 2016 – seminaria dla członków komisji problemowej

15 maja 2016 – posiedzenie komisji problemowej

31 maja 2016 – zwiedzanie miejsc pamięci przez posłanki i posłów  
(wszystkie zakwalifikowane zespoły) – informacje szczegółowe zostały zamieszczone  
na stronie: http://sdim.sejm.gov.pl oraz www.pamiec.pl/SDiM 

1 czerwca 2016 – obrady XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 
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JAK ZAREJESTROWAĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Oprócz platformy, na której 
zamieścicie relacje, na stronie 
znajdziecie m.in. aktualności, ga-
lerię zdjęć, a także odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania.

W zakładce REJESTRACJA 
znajdziecie formularz zgłoszenio-
wy, który należy wypełnić wpisu-
jąc dane członków zespołu oraz 
szkoły, w której się uczycie. Pamię-
tajcie, by zapoznać się z regulami-
nem SDiM oraz go zaakceptować, 
a także uzyskać zgodę rodziców 
lub opiekunów prawnych na udział 
w projekcie. 

Po przesłaniu zgłoszenia na 
podane w nim adresy e-mail otrzy-
macie informację o poprawnym 
wypełnieniu formularza zgłosze-
niowego, a w ciągu trzech dni ro-
boczych informację o przyjęciu lub 
odrzuceniu zgłoszenia. Po uzyska-
niu akceptacji zgłoszenia utworzo-
ne zostanie dla Was indywidualne 
konto, poprzez które będzie możli-
we zamieszczenie relacji z wykona-
nia zadania rekrutacyjnego.

Zgłoszenia do procesu rekrutacji dokonuje się poprzez rejestrację zespołu na stronie 
internetowej sdim.sejm.gov.pl.
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Miejsca pamięci – materialne świadectwo  
wydarzeń szczególnych dla lokalnej  
i narodowej tożsamości 

TEMAT ZADANIA:

ZADANIE REKRUTACYJNE
– JAK JE ZREALIZOWAĆ, BY ZOSTAĆ POSŁEM SDiM
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Pamiętaj, że nie może być to miejsce upamiętniające osoby, 
formacje, organizacje odpowiedzialne za represje lub wydarze-
nia związane z represjami wobec obywateli polskich w okresie 
II wojny światowej i PRL. 

CZYM JEST MIEJSCE PAMIĘCI?

Miejsce pamięci  
historycznej
Materialne upamiętnienie waż-
nych dla miejscowości wydarzeń 
dotyczących historii lokalnej lub 
ogólnopolskiej. Jego forma może 
być różna: 

• najprostsza to pomnik,

• ale także tablica pamiątkowa, 

• miejsca związane z twórcami  
pochodzącymi z Waszej miejsco-
wości lub w niej przebywającymi, 

• ważny budynek, na przykład sie-
dziba biblioteki lub szkoły podczas 
wojny, świątynia, schrony, port, 

• cmentarz, na którym spoczywa 
ważna dla Waszej miejscowości 
osoba, 

• ale też plac, gdzie odbywały się 
demonstracje czy przed laty wolna 
elekcja, albo miejsce bitwy. 
Albo inne, ważne miejsce, które nie 
zostało wymienione. 

„Miejsce pamięci to każda materialna lub ide-
alna jednostka znacząca, którą wola ludzi lub pra-
ca czasu przekształciły w symboliczną cząstkę 
dziedzictwa pamiętanego przez daną wspólnotę”. 

Pierre Nora

„Miejsce pamięci to ważne dla wielu pokoleń 
punkty ogniskujące pamięć zbiorową i tożsamość, 
stanowiące część społecznych, kulturowych i poli-
tycznych zwyczajów [...] stanowi ono element re-
alnej, społecznej, politycznej, kulturowej lub wy-
obrażonej przestrzeni”.

Étienne François, Hagen Schulze 

„Grób lub cmentarz wojenny, krzyż przydroż-
ny, kapliczka, kopiec, nieruchomość lub obiekt 
budowlany lub też jego pozostałości upamiętnia-
jące postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu 
i Państwa Polskiego, a w szczególności tablica pa-
miątkowa”.

z projektu ustawy o miejscach  
pamięci narodowej

12
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http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1933/311/1 
– Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (DzU 1933, nr 39, poz. 311). 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/1041/1  
– Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych  
(DzU 2006, nr 144, poz. 1041). 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1988/s/2/2/1  
– Ustawa z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  
(DzU 1988, nr 2, poz. 2). 

AKTY PRAWNE  
DOTYCZĄCE MIEJSC PAMIĘCI

W Polsce podejmuje się wiele inicjatyw związanych z edukacją w miejscach pamięci. 
Na pewno w wielu z nich uczestniczyliście, np. w wyjazdach edukacyjnych do miejsc pamię-
ci organizowanych w Waszej szkole czy mieście, ale też w ogólnopolskich projektach eduka-
cyjnych, np. „Ślady przeszłości. Młodzi adoptują zabytki” (realizowanym przez fundację  
Centrum Edukacji Obywatelskiej http://www.ceo.org.pl/pl/slady), „Kamienie pamięci” (realizo-
wanym przez Instytut Pamięci Narodowej www.pamiec.pl/kamienie_pamieci czy regionalnych),  
 „Edukacja w miejscach pamięci” (realizowanym we Wrocławiu http://www.wroclaw.pl/eduka-
cja-w-miejscach-pamieci-01). Mają one na celu pozostawienie lub zabezpieczenie dla kolejnych 
pokoleń materialnego „śladu pamięci” – grobu, kapliczki, zamku, ale także fragmentu budynku 
czy muru lub też poznanie historii danego miejsca i próbę zrozumienia tego, co się tam działo 
w przeszłości. 

Ważną instytucją zajmującą się tym tematem jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
http://www.radaopwim.gov.pl.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1933/311/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2006/1041/1
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1988/s/2/2/1
http://www.ceo.org.pl/pl/slady
www.pamiec.pl/kamienie_pamieci
http://www.wroclaw.pl/edukacja-w-miejscach-pamieci-01
http://www.wroclaw.pl/edukacja-w-miejscach-pamieci-01
 http://www.radaopwim.gov.pl
 http://www.radaopwim.gov.pl


http://www.radaopwim.gov.pl  – strona Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
http://teatrnn.pl/  – strona Ośrodka „Brama Grodzka” – Teatr NN 
http://otwartezabytki.pl/  – portal społecznościowy pozwalający uzupełniać bazę zabytków w Polsce 
http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/  – strona miesięcznika poświęconego zabytkom  
w Polsce, portal informacyjny z aktualnymi wydarzeniami dotyczącymi zabytków 
http://www.nid.pl/  – Narodowy Instytut Dziedzictwa 
http://www.zabytki.org/index.php  – Fundacja Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody 
http://www.nimoz.pl/  – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
http://e.org.pl/  – Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Ę” 
http://www.studnia.org/  – Grupa Studnia O., opowieści i opowiadacze 

Co należy zrobić w ramach zadania rekrutacyjnego? 
Wiecie już, co to jest miejsce pamięci. W tym roku to ono jest głównym tematem projektu. 
W związku z tym, że szukamy obiektów istotnych dla historii lokalnej i tworzących narodową 
tożsamość, ważne jest, by opisywane przez Was miejsce pamięci: 
• znajdowało się w Waszej okolicy i miało związek z historią regionu; 
• miało wpływ na budowanie lokalnej tożsamości, a przez to na budowanie narodowej wspólnoty; 
• nie upamiętniało osób, formacji, organizacji odpowiedzialnych za represje wobec obywateli 
polskich w okresie II wojny światowej i PRL. 

Zadanie rekrutacyjne składa się z pięciu elementów: 
• znalezienia miejsca pamięci w Waszej okolicy (maksymalna liczba punktów za zrealizowanie 
tego elementu to 20 proc. całości); 
• zbadania, czy wskazane przez Was miejsce pamięci funkcjonuje w świadomości lokalnej,  
a jeśli tak, to w jakim stopniu jest znane; 
• zapytania społeczności lokalnej o miejsce pamięci i jego rolę w Waszej okolicy za pomocą 
jednej z zaproponowanych metod; 
• zaplanowania działań na podstawie wniosków wynikających z badań (wykonanie punktów 
2–4 daje maksymalnie 40 proc. wszystkich punktów); 
• zrealizowania zaplanowanych działań (realizacja działań daje maksymalnie 30 proc. punktów). 
Możecie również otrzymać do 10 proc. punktów za szczególną wartość wykonanego zadania. 
Niżej znajdziecie wskazówki, w jaki sposób można wykonać wszystkie działania przewidziane 
w projekcie.

POLECANE STRONY DOTYCZĄCE TEJ TEMATYKI

14

http://www.radaopwim.gov.pl
http://teatrnn.pl/
http://otwartezabytki.pl/
http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/
http://www.nid.pl/
http://www.zabytki.org/index.php
http://www.nimoz.pl/
http://e.org.pl/
http://www.studnia.org/


Znajdźcie w swojej okolicy miejsce pamięci histo-
rycznej, a następnie przygotujcie jego opis w formie  
informacji do przewodnika turystycznego: 

• samodzielnie sfotografujcie to miejsce – zdjęcie dołączycie do relacji z realizacji projektu; 

•  opiszcie, z jakim wydarzeniem historycznym jest związane miejsce; 
jaka forma upamiętnienia się tam znajduje, co przedstawia, kiedy 
zostało postawione i kto jest jego autorem; 

•  opiszcie dostępność miejsca (zwłaszcza jeśli jest ona ograniczona, 
np. godzinami otwarcia obiektu); 

• określcie dokładną lokalizację – mogą to być np. współrzędne GPS; 

•  podajcie źródła, z których korzystaliście przy opracowywaniu tych 
informacji. 

Po wyborze i wykonaniu opisu miejsca pamięci podejmijcie badania, które doprowadzą Was 
do odpowiedzi na następujące pytania: 

Czy wskazane miejsce pamięci jest obecne w świadomości lokalnej? 
Co można zrobić, by w tej świadomości zaistniało mocniej? 
 

Sprawdźcie, czy miejsce pamięci, którego dotyczy  
projekt, znajduje się w przewodnikach turystycznych 
po Waszej okolicy, na stronach internetowych władz 
lokalnych, w lokalnej prasie czy innych publikacjach 

papierowych lub elektronicznych. Zwróćcie uwagę, czy te informacje się powielają, czy raczej 
uzupełniają. 

ZBADAJ! 

PO KOLEI.
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

ZNAJDŹ! 1

Co ocenimy? 
• zdjęcie – 1 pkt 
• opis miejsca – 2 pkt 
• opis dostępności – 1 pkt 
• lokalizacja – 1 pkt 
• źródła – 1 pkt 

2
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Sprawdzenie, w jaki sposób Wasze miejsce pamięci  
jest obecne w lokalnych wydawnictwach czy interne-
cie, nie daje gwarancji, że naprawdę mieszkańcy wie-
dzą o jego istnieniu, znają jego historię i je odwiedzają.  

Jeżeli tak jest, oznacza to, że miejsce to rzeczywiście jest częścią Waszej społeczności. Koniecz-
nie trzeba sprawdzić stan faktyczny. Opracujcie szczegółowe pytania, na które będziecie szukać 
odpowiedzi podczas badania, a potem wybierzcie jedną z zapropo-
nowanych przez nas metod (opisy metod znajdziesz na stronach… 
18–24) i przeprowadźcie badanie. Pamiętajcie, że badanie będzie 
miało sens, jeżeli uzyskacie odpowiedzi od minimum 20 osób. 

 

Gdzie szukać informacji? 
Co ocenimy? 
•  przeprowadzoną przez 
Was analizę dostępnych 
materiałów – 2 pkt 

Internet 
• strony władz samorządowych 
• oficjalny portal miasta 
• strony turystyczne 
•  strony pasjonatów historii 

lokalnej 
• elektroniczne media lokalne 
• fora podróżnicze 
Biblioteka 
• przewodniki turystyczne 
•  książki poświęcone historii 

lokalnej 

• prasa lokalna 
• wspomnienia 
• albumy 
Muzeum 
•  informacje umieszczone 

na ekspozycji 
• wydawnictwa muzealne 
Szkolna izba pamięci 
• zgromadzone pamiątki, kroniki 

ZAPYTAJ! 3

Co ocenimy? 
•   Wasze własne szczegó-

łowe pytania badawcze 
– 1 pkt 

•   przeprowadzone przez 
Was badanie – weź-
miemy pod uwagę, kto 
i kiedy przeprowadzał 
badanie, na jakiej pró-
bie badawczej, a także 
sam opis działań – 4 pkt 
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Zasoby niematerialne to ludzie i ich czas 

niezbędny do realizacji zaplanowanych działań. 

Przeanalizujcie wnioski z badań oraz zaproponujcie  
działania, które mogą sprawić, że opisywane miejsce na-
prawdę zaistnieje w świadomości społeczności lokalnej. 

• określcie cel i pożądane rezultaty 
• zaplanujcie czas i miejsce 
•  znajdźcie formułę (pamiętajcie o dostosowaniu jej  

do wieku odbiorcy) 
• wskażcie adresatów 
•  określcie niezbędne zasoby materialne i niematerialne 

i sprawdźcie możliwości ich pozyskania (poszukajcie so-
juszników, którzy mogliby Wam pomóc w realizacji działań)  

Kiedy już dowiedzieliście się prawie wszystkiego 
o Waszym miejscu pamięci, zdiagnozowaliście problem 
i przeprowadziliście badanie, nadszedł w końcu czas na 
zmianę. To dzięki Waszym działaniom wybrane miejsce 

pamięci ma szansę na nowo (albo naprawdę) zaistnieć w lokalnej świadomości. 
Pamiętajcie, że wokół Was na pewno są osoby, np. pasjonaci historii, które z radością  

i zaangażowaniem włączą się w zaproponowane przez Was 
działania. Po realizacji zastanówcie się nad rezultatami. 
Pomyślcie, co się udało, a nad czym warto byłoby w przy-
szłości jeszcze popracować. Pamiętajcie o dokumentacji 
zdjęciowej i filmowej.

Planując i realizując działania w celu upowszech-
nienia wiedzy i samego miejsca pamięci, warto zadbać  
o odpowiednie rozłożenie wszystkich etapów w czasie 
tak, by zamknąć i opublikować efekty projektu do 15 
kwietnia do godz. 15.00. 

Zasoby materialne to środki finansowe oraz przed-
mioty, które miałyby zostać użyte w proponowanym 
działaniu. Przedmioty mogą zostać wypożyczone bądź 
pozyskane na potrzeby realizacji projektu. 

Co ocenimy? 
•  poziom realizacji działań – 4 pkt
•  zaangażowanie sojuszników – 3 pkt
•  wskazanie plusów i minusów  

działań w projekcie – 2 pkt
•  udokumentowanie działań – 1 pkt
Dodatkowo możemy przyznać Wam 
3 pkt za szczególne walory projektu.

ZAPLANUJ! 4

Co ocenimy? 
•  wnioski wyciągnięte z przepro-

wadzonego badania – 1 pkt
•  propozycje rozwiązań – adekwat-

ność do wyciągniętych wniosków, 
różnorodność, zaangażowanie 
społeczności lokalnej, realna 
możliwość przeprowadzenia 
w określonym czasie – 3 pkt 

•  upowszechnienie wiedzy o miej-
scu pamięci, wnioskach z prze-
prowadzonego badania oraz 
propozycji rozwiązań – 1 pkt 

ZREALIZUJ! 5
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Tu znajdziecie pięć metod, które pozwolą Wam nie tylko dowiedzieć się, w jakim stopniu  
wybrane przez Was miejsce pamięci jest obecne w świadomości lokalnej społeczności,  
lecz także zaktywizować jej członków. 

Samo przeprowadzenie badania wpłynie na zainteresowanie tym miejscem. Może nawet  
od razu dostrzeżecie zmianę? 

Zastanówcie się wcześniej: 

O co chcecie zapytać i jakie pytania zadać? 

Warto, by pytania badawcze odnosiły się nie tylko do tego, czego nie ma, brakuje, lecz  
także do tego, co jest pozytywne. Pytania, które będziecie zadawali w trakcie realizacji swojego 
badania, powinny zatem dotyczyć postawionych celów całego projektu i celów szczegółowych 
związanych z Waszym miejscem oraz stanu wiedzy mieszkańców Waszej okolicy o wybranym 
miejscu pamięci. Powinny też diagnozować ewentualne problemy, które sprawiają, że to miejsce 
nie jest znane lub jest mało znane mieszkańcom, aby w konsekwencji doprowadzić do propozy-
cji konkretnych rozwiązań. Ważne, by pytania były sformułowane jasno i precyzyjnie. Zastanów-
cie się też, jakiego rodzaju pytania zadacie – potem będziecie musieli je opracować, zestawić. 
Czy chcecie zadać pytania zamknięte (zaczynające się od „czy…”), czy też otwarte (np. dlaczego…, 
w jaki sposób…)? 

Komu zadacie pytania? 

Wasze badanie powinno obejmować jak najszerszą grupę. Postarajcie się porozmawiać 
z osobami w różnym wieku, różnej płci. Takimi, które mieszkają w Waszej okolicy od urodze-
nia, i takimi, które niedawno się sprowadziły. Warto też zapytać osoby, które przyjeżdżają do 
miejscowości do pracy. Tylko tak dobierając grupę badaną (próbę), będziecie w stanie otrzymać 
wiarygodne wyniki. Przecież w zależności od tego, kogo pytacie otrzymacie inne odpowiedzi. 
Na przykład pomnik w miejskim parku dla jednych może być nierozpoznawalnym monumentem, 
dla innych dowodem pamięci o osobie, którą wyobraża, a jeszcze dla innych miejscem rekreacji. 

JAK TO ZROBIĆ,
CZYLI PROPOZYCJE METOD BADAWCZYCH
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WISZĄCE PYTANIA1

Przygotowania1.

Gdzie przeprowadzicie badanie? 

Musi to być w Waszej okolicy, ale poza szkołą. Pozwoli Wam to na kontakt z różnymi  
osobami, co z kolei podniesie wiarygodność badania. 

Jakimi środkami dysponujecie i kto może Wam pomóc? 

Warto się zastanowić, co Wam będzie potrzebne do przeprowadzenia badania. Kto (osoby 
prywatne, organizacje, samorząd, firmy) może Wam pomóc w zgromadzeniu rzeczy. Nie musicie 
ich dostać na własność, możecie po prostu wypożyczyć. Pamiętajcie o zrobieniu dokumentacji 
zdjęciowej i filmowej. 

Ile macie czasu? 

Przygotujcie plan działania, który pomoże zrealizować zadanie tak, by znalazł się czas  
na przygotowanie badania, jego przeprowadzenie, dokonanie analizy i wyciagnięcie wniosków. 

Wybierzcie jedną z poniższych metod: 

To prosta metoda na uzyskanie od wielu osób odwiedza-
jących dane miejsce (na przykład dom kultury, urząd 
miejski albo dworzec) odpowiedzi na to samo pytanie. 
Metoda wymaga przygotowania, nie jest jednak skom-

plikowana. Polega na rozwieszeniu w miejscu publicznym, najlepiej odwiedzanym przez wiele 
osób, sznurka jak do suszenia bielizny, do którego za pomocą klamerek będzie przymocowane 
pytanie zapisane na dużej kartce. Naszych badanych będziemy prosić o udzielenie odpowiedzi 
(na wyłożonych w dostępnym miejscu kartkach) i powieszenie jej na sznurze. 

Musicie przede wszystkim wybrać miejsce odwiedzane przez  
wiele osób, ogólnodostępne. Należy uzyskać zgodę właściciela lub 
instytucji na przeprowadzenie badania w takiej formie. Potrzebna 

będzie przestrzeń umożliwiająca umieszczenie sznurka na odpowiedniej wysokości tak, żeby 
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nikomu nie przeszkadzać, oraz ustawienie w pobliżu stolika z kartkami A5 i flamastrami. Jeżeli 
nie będziecie obecni przez cały czas badania, warto wybrać miejsce, gdzie będzie zapewniona 
ochrona. 

Przygotujcie niezbędny sprzęt – przede wszystkim sznurek. Przed przystąpieniem do bada-
nia trzeba sprawdzić, czy fizycznie jesteście w stanie go przymocować. Pytanie musi być zapisa-
ne na długim kartonie literami takiej wielkości, by były widoczne z daleka. 

Kiedy macie wszystko, co potrzebne, i uzyskaliście odpowiednie  
pozwolenia, możecie przystąpić do badania. Najlepiej, by trwa-
ło ono kilka dni. Dobrze, byście spędzili jak najwięcej czasu na 

tłumaczeniu, na czym polega badanie. Warto, żebyście zapewnili sobie współpracowników,  
którzy będą w stanie Was zastąpić – będą w Waszym imieniu tłumaczyć zasady, uzupełniać czyste  
kartki, dbać o udzielone już odpowiedzi. 

Warto udokumentować (np. sfotografować) i koniecznie przeana-
lizować otrzymane odpowiedzi. W tym celu najlepiej je przepisać 
i pogrupować. Napiszcie kilka słów podsumowania. Wyniki powin-

ny Wam posłużyć do sformułowania wniosków dotyczących dalszego działania. 

To dobra metoda przeprowadzenia ankiety  
w szerokich kręgach osób, także takich, których nie 
spotkamy osobiście. Metoda polega na wręczeniu 
każdej z ankietowanych osób pliku ankiet z prośbą 

o wypełnienie oraz przeprowadzenie badania w gronie swoich znajomych. Ci znajomi również 
otrzymują zapas ankiet z prośbą o wciągnięcie do badania kolejnych osób. W ten sposób grupa  
respondentów się poszerza – można porównać ją do pączkujących drożdży. 

Atrakcyjna metoda prowadzenia ankiety nie zwalnia Was z porząd-
nego jej przygotowania. 
Ankieta powinna być krótka (najlepiej 1 strona A4). Pytania należy 

przygotować na podstawie pytań badawczych, jasno sformułowanych i precyzyjnych; zamknię-
tych lub otwartych (takie ankiety są najmniej chętnie wypełniane). Możesz także przygotować 
zamknięty katalog odpowiedzi do wyboru. Pomyślcie, komu dacie pierwsze ankiety, od tego  
zależy, jak szybko i w jakiej liczbie zostaną one rozpowszechnione. Uprzedźcie te osoby,  
że dostaną ankiety i co będą musiały dalej zrobić. Zastanówcie się także, w jaki sposób an-
kiety mają do Was wrócić, czyli gdzie osoby, które je wypełnią, mają je oddać. Powinno to być 
miejsce ogólnie dostępne. Zaplanujcie też, jak długo ma trwać wypełnienie ankiet. Pamiętajcie  
o przygotowaniu sprzętu do dokumentowania badania. 

ANKIETA PODAJ DALEJ 2

Realizacja2.

Podsumowanie3.

Przygotowania1.
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Po przygotowaniu i skopiowaniu ankiet w odpowiedniej liczbie,  
spotkajcie się z wybranymi osobami i przekażcie im ankiety. Pamiętaj-
cie, by koniecznie powiedzieć, co należy zrobić z pozostałymi, które  

dostaną, i gdzie mają odłożyć ankiety już wypełnione. Może dla najaktywniejszych warto przewidzieć 
jakąś nagrodę? Kiedy minie czas na wypełnianie ankiet, zbierzcie je. 

Teraz możecie przystąpić do analizy zabranego materiału.  
To najżmudniejsza, ale też najciekawsza część. Należy  
zliczyć odpowiedzi z ankiet, podać wyniki najlepiej i liczbowo,  

i procentowo, a następnie zastanowić się, co wynika z zebranych przez Was danych. Pamiętajcie  
również o przygotowaniu dokumentacji zdjęciowej i filmowej z przeprowadzonego badania. 

Jest to metoda pozwalająca osobom badanym  
wystąpić w roli eksperta w zaimprowizowanym 
„programie telewizyjnym”. Możecie to osiągnąć, 
stawiając wypowiadającą się osobę za przygo-

towaną wcześniej atrapą telewizora (na przykład wyciętą z tektury lub wręcz wykorzystując stary 
niepotrzebny odbiornik). Rozmówcy będą mogli poczuć się wyjątkowo, co zachęci ich do dłuższej wy-
powiedzi. Wy zaś wcielacie się w rolę reporterów. Program może mieć formę wywiadu lub monologu. 

„Telewizja przyjechała” to metoda bardzo atrakcyjna, jednak wymagają-
ca wcześniejszych przygotowań. Przede wszystkim musicie wybrać od-
powiednie miejsce. Nie wystarczy kawałek chodnika przed często odwie-

dzanym budynkiem. Musicie też zadbać o zgodę właściciela terenu na jego zajęcie w określonym czasie. 
Nie powinniście przeprowadzać badania w bliskim sąsiedztwie miejsca, o które pytacie. Kolejna sprawa 
to czas. Musicie zdecydować o wyborze właściwego momentu. Żeby badanie było wiarygodne, powinni-
ście porozmawiać w kilkunastoma osobami. Pamiętajcie, że trzeba przewidzieć czas na stosowne wyja-
śnienia. Niestety, nie każda przechodząca osoba zgodzi się wziąć udział w badaniu. Weźcie pod uwagę 
prowadzenie go przez dwa dni. Może warto pomyśleć o jakichś drobnych upominkach dla badanych? 

Musicie precyzyjnie i jasno sformułować pytania, które będziecie zadawać. 
I najważniejsze. Nie będzie telewizji bez telewizora i kamery. Musicie zdobyć potrzebny sprzęt. 

Może poprosicie o pomoc lokalne media lub osoby nagrywające zawodowo różne imprezy? 
Na tym etapie powinniście też zastanowić się, czy wystarczy Wam rąk do pracy. Może warto  

poprosić o pomoc dodatkowe osoby. Pamiętajcie, żeby wcześniej podzielić się pracą i ustalić obowiąz-
ki poszczególnych członków zespołu. 

Zastanówcie się też, gdzie i kiedy możecie zrobić publiczny pokaz Waszego programu. Dobrym 
miejscem będzie sala kinowa w domu kultury. 

Jeżeli planujecie organizację badania na świeżym powietrzu, pamiętajcie, żeby wcześniej 
sprawdzić prognozę pogody. 

TELEWIZJA PRZYJECHAŁA3

Realizacja2.

Analiza i opracowanie3.

Przygotowania1.
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Kilka dni przed realizacją badania warto je rozpropagować. Dobrze, 
żeby ludzie wiedzieli, że coś się będzie działo. Możecie skorzystać 
z tzw. poczty pantoflowej, czyli ustnego przekazywania informa-

cji, ale bardziej profesjonalne byłyby rozwieszone plakaty lub ogłoszenia w lokalnych mediach. 
W dniu badania też powinniście być widoczni. Może przygotujecie transparent, rozstawicie tło? 

W miejscu badania warto pojawić się odpowiednio wcześniej, żeby ustawić sprzęt i odpo-
wiednio się przygotować. 

Jedna osoba powinna zachęcać przechodniów do udziału w badaniu. Wybierzcie kogoś, 
kto lubi rozmawiać z ludźmi i ma dar przekonywania. Musicie uszanować to, że wiele osób nie  
zgodzi się na udział w badaniu. Podziękujcie tym, którzy się zgodzą. 

Starajcie się prowadzić nagranie według zaplanowanego schematu. Zadawajcie to samo  
pytanie, nie przerywajcie, pozwólcie się swobodnie wypowiedzieć. Później będzie Wam łatwiej 
opracować zebrany materiał. 

Zaproście wszystkich na pokaz gotowego, zmontowanego programu. 
Kiedy zakończycie pracę, pamiętajcie o dokładnym posprzątaniu po sobie. 

Po zakończeniu etapu nagrywania musicie opracować  
otrzymany materiał. Oprócz zebrania odpowiedzi i podsu-
mowania ich, powinniście zrobić film. 

Wybierzcie najciekawsze fragmenty nagranych wypowiedzi (warto uwzględnić wszystkie 
nagrane osoby, żeby nikt nie czuł się pominięty), zmontujcie (może będziecie potrzebowali  
pomocy). Pamiętajcie o przygotowaniu plansz tytułowych i końcowych. 

Pokaz rozpocznijcie od przedstawienia się i opowiedzenia o celu badania. Podziękujcie też 
publicznie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego przeprowadzenia. 

To metoda, która pozwoli sprawdzić rzeczy-
wistą popularność miejsca, którym się inte-
resujecie. Ciągła obserwacja umożliwi Wam  
określenie nie tylko natężenia ruchu wokół 

miejsca, ale też stwierdzenie, kto je odwiedza i co robi. 
Metoda polega na ciągłej obserwacji (w dzień i w nocy) w ciągu dwóch dni – powszednie-

go i świątecznego – miejsca, które nas interesuje. Nie jest potrzebna Wasza obecność przez 
cały czas. Ważne jest, żebyście w odpowiednim miejscu zainstalowali kamerę, której obiektyw  
będzie skierowany na okolice obserwowanego punktu. Można też do tego celu wykorzystać  
aparat fotograficzny ustawiony tak, by robił zdjęcia co godzinę. Można również umówić się,  
że co godzinę w tym samym miejscu pojawi się osoba, która zrobi zdjęcie. Ważne, by wszystkie 
zdjęcia były robione z tego samego miejsca i obejmowały ten sam kadr. 

OBSERWACJA DZIEŃ I NOC4

Realizacja2.

Analiza i opracowanie3.
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Najtrudniejszy jest wybór odpowiedniego miejsca na sprzęt.  
Powinien to być dogodny punkt obserwacyjny w pobliżu miej-
sca pamięci – bezpieczny, z którego badane miejsce jest dobrze  

widoczne, na przykład okno, witryna sklepu lub zakładu usługowego (pamiętajcie o uzyskaniu 
odpowiednich zgód). 

Wybierzcie termin realizacji odpowiadający wszystkim. Podzielcie się pracą, zwłaszcza  
jeżeli będziecie samodzielnie robić zdjęcia. Ustalcie dyżury. Na wszelki wypadek przygotujcie 
też coś do notowania. 

Pamiętajcie też o zestawie pytań, które „zadacie” wykonanym fotografiom lub filmowi.  
Zastanówcie się, co Was interesuje: ile osób odwiedziło dane miejsce, co można o nich powie-
dzieć, co tam robili. Jak natężenie ruchu zmienia się w ciągu dnia, czy jest takie samo w dzień 
świąteczny i powszedni? To oczywiście tylko propozycje. 

Kiedy wszystko już gotowe i każdy wie, co ma robić, można  
przystąpić do realizacji. Kamera umieszczona w odpowiednim miej-
scu, sprawdzona pod względem technicznym rusza do nagrywania. 

Warto co jakiś czas sprawdzić, czy wszystko działa. Jeżeli robicie zdjęcia, pamiętajcie o czuwa-
niu nad sprzętem. 

Jeżeli zauważycie coś godnego zainteresowania, zarejestrujcie to, może Wam się przydać 
podczas wyciągania wniosków z badania. 

Teraz możecie przystąpić do analizy zabranego materia-
łu. Wykonane w regularnych odstępach czasu kadry tworzą  
opowieść o tym, co dzieje się wokół obserwowanego miejsca. 

Ułożone obok siebie wyglądają jak klatki taśmy filmowej. Przeanalizujcie przygotowany materiał. 
Teraz pora na zadanie przygotowanych wcześniej pytań. Pomocne mogą być notatki sporządza-
ne w trakcie robienia zdjęć. Nie poddawajcie się, jeżeli nie na wszystkie udało się uzyskać odpo-
wiedź. Czasami brak informacji też jest informacją. Trzeba ją tylko odpowiednio zinterpretować. 

Wyniki pracy można zaprezentować na stronie internetowej. Można też zrobić reportaż  
do lokalnych mediów. Pamiętajcie tylko, że musicie uzyskać zgodę osób, których wizerunek  
wykorzystujecie w materiale. 

Możecie wejść w rolę dziennikarzy robiących sondę uliczną. 
Na pewno wielokrotnie widzieliście takie sondy w telewizji 
lub na ulicy. Zwykle pozwalają poznać opinię przechodniów 
na kontrowersyjne tematy. Pozwalają tez sprawdzić poziom 
wiedzy społeczności na dany temat. 

ZRÓB SONDĘ5

Realizacja2.

Analiza i opracowanie3.

Przygotowania1.
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Sformułujcie pytania – najlepiej jedno 
i konkretne. Musi być precyzyjne, proste 
i zrozumiałe dla wszystkich. Dobrze, żeby 

nie rozpoczynało się od „czy…”, wtedy skłonicie rozmówców do udzielenia dłuższej odpowiedzi. 
Wybierzcie miejsce przeprowadzenia sondy. Powinno być ogólnodostępne, najlepiej żeby 

nie sąsiadowało z miejscem pamięci historycznej, o które pytacie (wtedy wynik badania może 
być zafałszowany); powinno być popularne i często odwiedzane przez różne osoby – może warto 
wybrać okolice targowiska miejskiego, urzędu miasta lub kościoła? 

Przygotujcie potrzebny sprzęt i materiały. Zastanówcie się, jak Wasza sonda ma być reje-
strowana. W zależności od tego, czy wybierzecie nagranie wideo, czy audio, będziecie potrze-
bować kamery lub dyktafonu. A może wystarczy telefon? Warto też ustalić role podczas ankiety 
– kto zadaje pytanie, kto jest operatorem kamery. Przed przystąpieniem do badania warto też 
się zastanowić, czy będziecie potrzebować pomocy, czy też jesteście w stanie przeprowadzić  
je samodzielnie. Pomyślcie, czy nie poprosić o pomoc lokalnej gazety, telewizji lub rozgłośni 
radiowej. Może wypożyczą wam sprzęt, a może zgodzą się wyemitować wyniki sondy? 

Kiedy wszystko macie przygotowane – ruszamy! 
Warto, żebyście przebadali minimum 20 osób. 

Po zakończeniu badania należy obejrzeć wynik Waszej  
pracy. Efektem sondy powinien być zmontowany materiał, 
który będziecie mogli zaprezentować, ważny jest zatem  

wybór odpowiednich fragmentów nagrania. Może na tym etapie też będziecie potrzebowali  
pomocy osoby bardziej doświadczonej? Nie zapominajcie o opracowaniu wyników sondy nieza-
leżnie od przygotowanego materiału filmowego lub audio. 

Metody zostały zaczerpnięte z projektu „Pomysły do zrobienia” Towarzystwa Inicjatyw  
Twórczych ę: www.pomysly.e.org.pl 

Jak zamieścić relację z realizacji projektu? 
Kiedy macie już gotowe wszystkie materiały potrzebne do zamieszczenia na platformie, 

czas na sfinalizowanie zadania. Zalogujcie się i uzupełnijcie kolejno wszystkie pola formularza. 
Pamiętajcie o przesłaniu zdjęć i filmu, które pokażą, jaką pracę wykonaliście. Zwróćcie uwagę 
na język opisu – osoby, które będą go czytać, muszą wszystko zrozumieć i móc to sobie wyobra-
zić. Zadbajcie o ortografię. Do pracy rusza także komisja oceniająca projekty. Wyniki i ocenę 
Waszego projektu poznacie najpóźniej 29 kwietnia, po zalogowaniu się na platformie SDiM. 

Analiza i opracowanie2.

Przygotowanie i przeprowadzenie badania 1.

www.pomysly.e.org.pl
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Dwa najwyżej ocenione zespoły z każdego województwa wejdą w skład komisji pro-
blemowej przygotowującej projekt uchwały XXII Sejmu Dzieci i Młodzieży, która zbierze się  
na obradach w Warszawie 14–15 maja 2016 r. Następnie 460 posłów i posłanek spotka się 
31 maja (poznawanie miejsc pamięci) i 1 czerwca (posiedzenie SDiM) w Warszawie. 

Jeżeli macie pytania, wątpliwości jesteśmy do Waszej dyspozycji. 
W sprawie pytań dotyczących działania platformy i posiedzenia XXII SDiM  

kontaktujcie się z Kancelarią Sejmu, Biurem Komunikacji Społecznej,  
Wszechnicą Sejmową

Koordynator XXII sesji SDiM 
Jakub Rokicki: sdim@sejm.gov.pl 

tel. 22 694 28 10 

W sprawie realizacji zadania rekrutacyjnego informacji udziela 
Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Publicznej, Wydział Edukacji Historycznej

Olga Tumińska: olga.tuminska@ipn.gov.pl 
tel. 22 581 88 18
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CO DALEJ?
KIEDY ZOSTANĘ JUŻ POSŁEM/POSŁANKĄ SDiM… 

GDZIE SZUKAĆ  
POMOCY I WYJAŚNIEŃ  

NA TEMAT SDiM?
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