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Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny realizowany przez Kancelarię Sejmu we współpracy z innymi 
instytucjami. Jego celem od ponad 20 lat jest ukazywanie, na czym polega odpowiedzialność obywatelska przez 
aktywizowanie młodych ludzi na rzecz społeczności lokalnej oraz upowszechnianie wiedzy wśród młodzieży na temat 
zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej. 

Na podstawie zrealizowanych projektów wyłonionych zostaje 460 najlepszych uczniów, którzy stają się później 
posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży. Kandydaci do ław poselskich w dniu rozpoczęcia rekrutacji do sesji muszą 
mieć ukończone 13 lat i jednocześnie w dniu 1 czerwca 2017 r. nie mogą mieć ukończonych 18 lat oraz 
nie mogą być posłami poprzednich sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Posiedzenie SDiM odbywa się 1 czerwca, 
w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Obrady SDiM są poprzedzone pracami komisji (składającej się z autorów dwóch 
najwyżej ocenionych projektów z każdego województwa), przygotowującej projekt uchwały, która jest poddawana 
dyskusji, a potem głosowaniu podczas obrad SDiM. Posiedzenie kończy się przekazaniem na ręce członka Prezydium 
Sejmu RP uchwały SDiM. 

Uczestnicy projektu muszą wykonać  zadania, które bezpośrednio wynikają z tematu sesji SDiM. Relacje ze 
zrealizowanych projektów, które znajdują się na platformie SDiM są oceniane i stanowią podstawę do rekrutacji 
posłów. 

Kto może być posłem SDiM?

 Uczestnicy XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży – posłanki i posłowie – są wybierani spośród najlepszych dwuosobowych 
zespołów realizujących projekt edukacyjny w ramach SDiM. Grupę taką muszą tworzyć uczniowie jednej szkoły lub 
zespołu szkół. Udział w rekrutacji do sesji mogą wziąć uczniowie, którzy w dniu jej rozpoczęcia 
mają ukończone 13 lat i jednocześnie w dniu 1 czerwca 2017 r. nie mają ukończonych 18 lat. 
Do udziału w projekcie nie jest wymagana opieka nauczyciela, ale konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów 
prawnych. Posłanką lub posłem SDiM można być tylko jeden raz, dlatego jeśli miałeś już ten zaszczyt, to niestety nie 
możesz uczestniczyć w projekcie. Wszystkie kwestie formalne zostały opisane w Regulaminie wyłaniania uczestników 
XXIII sesji SDiM, który znajdziesz tu: REGULAMIN 

Co to jest uchwała SDiM i czemu służy? 

Projekt uchwały SDiM jest przygotowywany wcześniej przez członków komisji, w skład której wchodzą dwa najlepsze 
zespoły z każdego województwa. Projekt jest poddany dyskusji, a potem głosowaniu 1 czerwca 2017 r. Uchwała 
jest apelem młodzieży do dorosłych (polityków, władz lokalnych, szkół, organizacji) i ma służyć wypracowaniu 
rekomendacji w zakresie aktualnej tematyki sesji. Zarówno posiedzenie SDiM, jak i sama uchwała nie mają charakteru 
normatywnego i politycznego. 

Przykład dotychczasowych uchwał: 
https://sdim.sejm.gov.pl/SDiM_Media_2016.nsf/EventsByLink/JROI-AAHJAM/%24File/ 
uchwała%20SDiM.pdf

Czym jest Sejm Dzieci i Młodzieży? 

https://sdim.sejm.gov.pl/SDiM_Media_2016.nsf/EventsByLink/JROI-AAHJAM/%24File/uchwała%20SDiM.pdf
https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2017.nsf/page.xsp/regulamin
https://sdim.sejm.gov.pl/SDiM_Media_2016.nsf/EventsByLink/JROI-AAHJAM/%24File/
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27 lutego 2017 r. 
godz. 12.00 – rozpoczęcie rekrutacji do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

27 lutego godz. 12.00 – 11 kwietnia 2017 r. 
godz. 12.00  
– rejestracja zespołów na platformie internetowej SDiM, czas na wykonanie zadania

rekrutacyjnego i umieszczenie relacji na platformie internetowej SDiM

11 kwietnia 2017 r., 
do godz. 12.00  
– ostateczny termin opublikowania przez zespoły relacji z zadania rekrutacyjnego na platformie SDiM

28 kwietnia 2017 r., 
do godz. 15.00 
– ostateczny termin opublikowania listy posłów i posłanek
na platformie internetowej SDiM oraz na stronie www.pamiec.pl/sdim oraz www.ipn.gov.pl

13 maja 2017 r. 
– seminaria dla członków komisji

14 maja 2017 r. 
– posiedzenie komisji

31 maja 2017 r. 
– zajęcia związane z tematem przewodnim sesji dla posłów i posłanek
(wszystkie zakwalifi owane zespoły z list posłów i posłanek)

1 czerwca 2017 r. 
– posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży

Co i kiedy powinno się  
wydarzyć, czyli harmonogram SDiM?
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W jaki sposób zarejestrować się 
do projektu? 

Zgłoszenia do procesu rekrutacji dokonuje się przez rejestrację zespołu 
na stronie internetowej  sdim.sejm.gov.pl 

W zakładce REJESTRACJA znajdziecie formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wpisując dane członków 
zespołu oraz szkoły, w której się uczycie. Pamiętajcie, aby zapoznać się z REGULAMINEM 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-mailowe otrzymacie informację o poprawnym wypełnieniu 
formularza zgłoszeniowego, a w ciągu trzech dni roboczych informację o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia. 
Po uzyskaniu akceptacji zgłoszenia – zostanie utworzone dla Was indywidualne konto, przez które będzie można 
zamieścić relację z wykonania zadania rekrutacyjnego. 

Jeżeli nie otrzymaliście we wskazanym czasie potwierdzenia lub nie zostało dla Was utworzone konto, jak 
najszybciej zwróćcie się z problemem do koordynatora XXIII sesji SDiM Alicji Gołuchowskiej pod numerem 
telefonu  (22) 694-28-11. Pamiętajcie! Jeden zespół może opublikować tylko jedną relację na 
platformie internetowej.

Nie ma możliwości edycji ani zamiany zamieszczonej już relacji. 

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

Rejestracja krok po kroku:

1. sdim.sejm.gov.pl

2. Rejestracja

3. Formularz zgłoszeniowy

4. Regulamin

5. Wyślij zgłoszenie

6. Akceptacja

https://sdim.sejm.gov.pl/
https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2017.nsf/page.xsp/regulami
https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2017.nsf/register.xsp
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Temat zadania:

„Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. 
Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”

Jak zrealizować zadanie rekrutacyjne, 
by zostać posłem SDiM?

Zrozumienie tematu tegorocznej sesji SDiM związane jest ze zrozumieniem terminów, które w nim występują. 

Czym jest przestrzeń publiczna? 

Definicja prawna zawarta w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016, poz.778 z późn. zm.)  
mówi o przestrzeni publicznej jako obszarze o „szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
poprawy jakości ich życia i sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz 
cechy funkcjonalno-przestrzenne”.

Przykłady przestrzeni publicznej: budynki będące własnością publiczną, ulice, place miejskie, parki, drogi publiczne, 
dworce, skwery, lasy państwowe, pomniki, cmentarze. 

Czym jest totalitaryzm? 

Totalitaryzm, totalizm – „system polityczny, oparty na obowiązującej wszystkich ideologii i na nieograniczonej 
władzy jednej partii, kontrolującej wszystkie dziedziny życia” (Słownik języka polskiego PWN [http://sjp.pwn.pl, 
dostęp: 6.02.2017 r.]).

Konstytucja RP, która jest najważniejszym aktem prawnym (ustawą zasadniczą) Rzeczypospolitej Pols    Polskiej, jako 
wyraz woli obywateli naszego kraju zawiera już zapis dotyczący stosunku Polaków do systemów totalitarnych.

Rozdz. 1, art. 13. 
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych 

metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada 
lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na 

politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.
 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483, dostęp: 6.02.2017 r.)



Dodatkowo Sejm RP uchwalił Ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016, poz. 744).

Art. 1.
1. 

Nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez 
jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących 

komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować. 

2.  
Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat 

symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.  
(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000744, dostęp: 6.02.2017 r.)

Ponadto Kodeks karny wskazuje:

Art. 256. 
§ 1.

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic 
narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2
Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, 

posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną  
w §1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.  

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001137, dostęp: 6.02.2017 r.)  
(Dz.U.2016, poz. 189 z późn. zm.)
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W Polsce od wielu lat realizuje się działania mające na celu usunięcie z przestrzeni publicznej symboli i nazw 
kojarzonych z systemami totalitarnymi, a przede wszystkim oddających im cześć i upamiętniających osoby z nimi 
związane. Po zakończeniu w 1945 r. okupacji niemieckiej w Polsce, do 1989 r. mówiąc o systemie zbrodniczym  
i totalitarnym, oficjalnie wskazywano tylko III Rzeszę Niemiecką. Nie wspominano w tym kontekście natomiast  
o Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS), mimo że panował tam system totalitarny, ponieważ
Polska, podobnie jak wiele krajów Europy Wschodniej, była mu podporządkowana.

Ciekawym przykładem wspierającym inicjatywy związane z usuwaniem z przestrzeni publicznej różnego 
rodzaju symboli związanych z totalitaryzmem niemieckim i sowieckim jest projekt „Patroni naszych ulic”,  
realizowany przez Instytut Pamięci Narodowej.
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Gdzie szukać informacji, pomocy i inspiracji:

www.pamiec.pl

www.pamiec.pl/patroni_ulic 

https://obnt.pl/pl/ [Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego]

http://www.holocaust.uj.edu.pl [Centrum Badań Holocaustu UJ]

www.polska1918-89.pl

https://mlodyobywatel.ceo.org.pl

Co należy zrobić, by zostać posłem/posłanką SDiM?

Bycie posłanką/posłem to wielka odpowiedzialność, ale także zobowiązanie wobec społeczności lokalnej, 
dlatego też tegoroczny projekt edukacyjny, który musicie zrealizować, bardzo ściśle jest związany z życiem 
społeczności lokalnej. 

Wasz projekt będzie się składał z 6 etapów.  
Za całość możecie uzyskać maksymalnie 29 punktów. 

II. ZDECYDUJ
Wybierzcie miejsce, które według Was można uczcić nazwą odwołującą się do pamięci o bohaterze lokalnym. 
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I.DOWIEDZ SIĘ

Kontaktując się z przedstawicielami samorządu terytorialnego (urzędu gminy, miasta, dzielnicy, sołectwa) 
oraz korzystając z innych dostępnych źródeł, dowiedzcie się, jakie były lub są miejsca odwołujące się do 
postaci/organizacji/wydarzeń związanych z systemem totalitarnym w Waszej miejscowości. 

Czy są one nadal obecne? Czy zostały usunięte z przestrzeni publicznej i zastąpione innymi? Dowiedzcie 
się, kiedy to miało miejsce. A jeśli takie działania są w trakcie realizacji, ustalcie stan bieżący. Na stronach 
internetowych samorządów, na tablicach ogłoszeń osiedli i sołectw są zamieszczane uchwały rady. 
Skorzystajcie z innych źródeł (prasa bieżąca i archiwalna, internet, biblioteka), gdzie można uzyskać 
więcej informacji o działaniach podejmowanych w przeszłości na obszarze Was interesującym. 

Co ocenimy: 

•kontakt z samorządem terytorialnym – 2 pkt
•źródła – 1 pkt
•opis tego, co udało się Wam dowiedzieć – 1 pkt

II.ZDECYDUJ

Wybierzcie miejsce, które według Was można uczcić nazwą odwołującą się do pamięci o bohaterze 
lokalnym. Może to być miejsce wymagające zmiany lub takie, które nie ma bohatera. Opiszcie to miejsce. 
Uzasadnijcie swój wybór. Opiszcie postać patrona, którego imieniem chcielibyście nazwać wybrane 
przez Was miejsce, lub w inny trwały sposób uczcić jego zasługi dla społeczności lokalnej. Określcie 
wymierny, długofalowy cel Waszego działania, co zamierzacie osiągnąć. Podajcie źródła, z których 
korzystaliście.

Co ocenimy: 

•określenie celu działania wraz z uzasadnieniem – 2 pkt
•opis wybranego patrona i miejsca z uzasadnieniem jego wyboru – 2 pkt
•źródła – 1 pkt

Etapy Realizacji Projektu:
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III. ZAPLANUJ

Dowiedzcie się, jaki jest stan wiedzy społeczności lokalnej o danej postaci lub wydarzeniu (np. przez 
przeprowadzenie krótkiej ankiety, sondy). Przeanalizujcie wnioski z badań. Zaplanujcie Wasze działanie, 
czas i miejsce, znajdźcie formułę, ustalcie zakres, cel, jaki chcecie przez to osiągnąć, liczbę oraz grupę 
odbiorców, różnorodność. 

Może w działaniach pomoże Wam harmonogram? Pamiętajcie, aby uwzględnić stan bieżący, np. podjęte 
już decyzje władz lokalnych lub działania innych podmiotów w trakcie realizacji. Działania projektowe 
warto popularyzować, aby temat, którego projekt dotyczy, pojawił się w świadomości Waszych koleżanek, 
kolegów, rodziców i dotarł na posiedzenie rady miasta czy gminy.

Co ocenimy: 

•badanie świadomości społecznej –1 pkt
•wnioski wyciągnięte z przeprowadzonego badania – 1 pkt
•zaplanowane działania (adresat, różnorodność) – 2 pkt
•adekwatność działania do tematu projektu – 1 pkt

IV. PRZEPROWADŹ

Zrealizujcie Wasz pomysł. Nagłośnijcie kwestię, której dotyczy Wasz projekt. Przeprowadźcie działania 
mające na celu zmianę obowiązującej nazwy lub stworzenie nowego miejsca w przestrzeni publicznej, 
które będzie promowało daną postać lub wydarzenie. Wejdźcie we współpracę z samorządem 
terytorialnym. Poszukajcie sojuszników, którzy mogliby Wam pomóc w realizacji działań. Nie musicie 
zrealizować wszystkich zaplanowanych na poprzednim etapie zamierzeń, ale stopień ich realizacji będzie 
miał wpływ na ocenę Waszego projektu.

Co ocenimy: 

•poziom realizacji działań – 3 pkt
•upowszechnienie wiedzy o danym miejscu/osobie – 2 pkt
•zaangażowanie sojuszników – 2 pkt
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V.UDOKUMENTUJ

Pamiętajcie o dokumentacji multimedialnej – film wej i fotograficzn j (3 zdjęcia) 
z przeprowadzonego projektu. Zwróćcie uwagę, aby materiał, które zamieszczacie, jak 
najlepiej przedstawiał Wasze działania. 

Co ocenimy: 

•film z ealizacji projektu – 2 pkt
•zdjęcia – 1 pkt

VI.OCEŃ

Przedstawcie plusy i minusy uczestnictwa w projekcie, powiedzcie, czy udało Wam się 
zrealizować zamierzony plan i co jeszcze moglibyście zrobić, aby upowszechnić postać 
wybranego przez Was bohatera. 

Co ocenimy: 

•Wskazanie plusów i minusów działań – 2 pkt

Dodatkowo możemy Wam przyznać 3 punkty za szczególne walory projektu. 
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Działania INSTYTUCJONALNE

Zmieńcie lub nadajcie nazwę ulicy, placu, ronda, mostu
O nadaniu lub zmianie nazwy ulicy, placu, ronda, mostu decyduje władza lokalna w drodze uchwały. Ten zamiar powinien być 
skonsultowany z lokalną społecznością, chociaż zgłoszone przez mieszkańców uwagi nie są dla rady gminy wiążące. Decyzję 
o przyjęciu uchwały rada podejmuje zwykłą większością głosów.

Sprawdźcie, jakie macie możliwości wpływu na decyzje rady gminy/dzielnicy, czy możecie zaproponować treść uchwały 
zmieniającej nazwę lub nadającej nazwę nowej ulicy, placu, ronda, mostu.

Umieśćcie tablicę informacyjną
Są obiekty w przestrzeni publicznej, które odwołują się do wydarzeń związanych z systemem totalitarnym, a których usunięcie 
nie byłoby moralnie właściwe (np. groby żołnierzy radzieckich). W takiej sytuacji możecie sprawić, aby to miejsce zostało 
opatrzone rzetelną wiedzą historyczną, która będzie informowała mieszkańców o minionych czasach, jednocześnie nie 
naruszając ludzkiej godności. 
Jeżeli chcecie umieścić tablicę, musicie sprawdzić, kto jest właścicielem danego terenu oraz uzyskać jego zgodę na takie 
działanie. 

Zbudujcie pomnik, umieśćcie tablicę pamiątkową
Są to działania, które zwykle wymagają określonych nakładów finans wych. Jeśli chcielibyście je zrealizować, musicie 
zaplanować, skąd i w jaki sposób pozyskacie pieniądze. Niezbędny będzie Wam również partner, który będzie miał możliwość 
zgodnego z prawem operowania środkami finans wymi czy przeprowadzenia zbiórki publicznej. 

Pomnik lub tablica wymagają projektu i wykonawcy. Dodatkowo musi być zgoda właściciela budynku lub terenu na umieszczenie 
takiego obiektu. Czasami niezbędna jest również zgoda konserwatora zabytków. 
Na etapie planowania takiego działania sprawdźcie wszystkie kwestie formalne, prawne i finans we. 

Przykłady działań:
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Działania NIEINSTYTUCJONALNE

Bezpośrednia akcja informacyjna
Możecie przeprowadzić akcję informacyjną, czyli przygotować ulotki, plakaty, naklejki informacyjne o osobie, wydarzeniu, 
które chcecie upamiętnić, o którym chcecie rozpropagować wiedzę, i rozpowszechnić je wśród lokalnej społeczności. Jak? 
Bezpośrednio – rozdając Wasze materiały wśród przechodniów, organizując spotkanie informacyjne w najbliższej bibliotece, 
na placu, ulicy, w siedzibie urzędu lub w lokalnym ośrodku kultury.
Pamiętajcie o sojusznikach – ktoś może Wam bezpłatnie wydrukować materiały, udostępnić Wam miejsce na spotkanie 
informacyjne w sali biblioteki, ośrodku kultury czy lokalnej organizacji pozarządowej. Może ktoś z osób publicznych, znanych 
postaci z Waszej okolicy wesprze projekt jako jego ambasador?

Akcja medialna
Poszukajcie sojuszników wśród mediów lokalnych. Szkolna czy lokalna gazeta, radiowęzeł, radio, telewizja, lokalny portal 
informacyjny mogą się zgodzić na zamieszczenie Waszego artykułu, reportażu, spotu, wywiadu, zdjęcia z notą biograficzną
czy innej formy, np. krótkiego filmu nakręconego przez Was czy audycji, które będą informować o osobie czy wydarzeniu, 
o których chcielibyście rozpowszechnić informacje. Może uda Wam się namówić jakiegoś lokalnego dziennikarza, żeby
przeprowadził z Wami wywiad, w którym tłumaczycie, dlaczego Wasza akcja jest ważna, co chcecie osiągnąć. Patronat
medialny z pewnością pomoże Wam nagłośnić działanie projektowe i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Może potrafici
stworzyć vlog o wybranej przez Was postaci?

Gra miejska
Jeśli macie już wiedzę na temat funkcjonowania osoby czy przebiegu wydarzenia w przestrzeni publicznej, możecie na 
podstawie tego przygotować grę miejską. Przygotujcie mapę, na której uwzględnicie miejsca związane z tą osobą lub 
wydarzeniem i wymyślcie zadania, które w tych miejscach będą musieli przejść gracze. Jeśli osoba lub wydarzenie są dość 
luźno powiązane z Waszą lokalną przestrzenią publiczną (np. bohater Waszego projektu tylko przejechał przez Waszą 
miejscowość), znajdźcie miejsca ważne w Waszym środowisku lokalnym (biblioteka, urząd, boisko, pomnik), to będą Wasze 
punkty z zadaniami dla graczy. Pamiętajcie o zaplanowaniu, kto ma być odbiorcą Waszej gry – dostosujcie poziom zadań 
do uczestników.

Miniwystawa
Zbierzcie informacje o osobie lub wydarzeniu, którymi chcecie się zająć w projekcie. Zróbcie miniwystawę w Waszej lokalnej 
przestrzeni publicznej – najlepiej gdzieś w pobliżu miejsca, którego to dotyczy. Znajdźcie sojusznika, miniwystawę możecie 
powiesić nie tylko w bibliotece czy urzędzie, ale też w aptece, przychodni czy nawet w osiedlowym sklepie spożywczym albo 
punkcie ksero.

Questing
Stwórzcie quest, czyli coś w rodzaju gry miejskiej, ale takiej, która będzie „bezobsługowa”, którą każdy będzie mógł przejść 
bez Waszej bezpośredniej pomocy, kierując się tylko Waszymi wskazówkami. Zaplanujcie szlak edukacyjny na temat osoby 
lub wydarzenia, którymi chcecie się zająć w projekcie. Wskazówkami będą wierszowane zagadki, umieszczone w kolejnych 
punktach szlaku.

Pamiętajcie, że to tylko propozycje działań, możecie wymyślić coś zupełnie innego, ograniczeniem jest tylko Wasza wyobraźnia. 
Nie musi to być tylko jedno działanie, możecie łączyć np. bezpośrednią akcję informacyjną z questingiem lub akcją medialną.
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