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Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym 
świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia.

W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości 
w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?
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CZYM JEST SEJM DZIECI 
I MŁODZIEŻY 

TEMAT TEGOROCZNEGO SDIM BRZMI:

Sejm Dzieci i Młodzieży jest wyjątkowym projektem edukacyjnym realizowanym przez 
Kancelarię Sejmu od 1994 roku we współpracy z innymi instytucjami. Celem projektu jest 
kształtowanie postaw obywatelskich, upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat 
zasad działania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a także aktywizacja młodych 
ludzi na rzecz własnego środowiska lokalnego. Ze  względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 
i spowodowane nią obostrzenia sanitarne, tegoroczna edycja będzie miała jednak inną formułę 
niż dotychczas.

Uczestnicy wyłaniani są w drodze konkursu określonego regulaminem, na podstawie wykonanego 
zadania rekrutacyjnego. Mają zrealizować projekt, który wynika z tematu sesji – jedną pracę 
w wybranej z trzech proponowanych kategorii. Za pomocą indywidualnego konta – utworzonego 
dla każdego zespołu – uczestnicy będą mogli dodać pracę konkursową na platformę internetową.

           Zespół może zgłosić więcej niż jedną pracę, ale w odrębnej kategorii. 

Co roku 1 czerwca w Międzynarodowy Dzień Dziecka w ławach sejmowych zasiadali laureaci 
konkursu. W tym roku ze względu na pandemię wirusa SARS-Cov-2 nie będzie to możliwe.

1 czerwca 2021 r. opublikujemy listę laureatów na platformie internetowej SDiM oraz na stronach 
internetowych organizatora konkursu i współorganizatorów, a 5 najlepszych zespołów z całej Polski 
zostanie zaproszonych na spotkanie z Marszałkiem Sejmu. Dodatkowo dla laureatów przewidziane są 
wartościowe nagrody rzeczowe – główna nagroda za zajęcie I miejsca i nagrody za zajęcie II–V 
miejsca. Pozostałe 225 zespołów otrzyma sejmowe upominki. 

           Wszyscy laureaci otrzymają zaświadczenia o udziale w Sejmie Dzieci i Młodzieży. 

Więcej informacji znajdziecie w regulaminie: 
https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2021.nsf/page.xsp/regulamin
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KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Do udziału w projekcie zaproszeni są młodzi ludzie tworzący dwuosobowe zespoły, składające się 
z uczniów jednej szkoły lub zespołu szkół, którzy w dniu rozpoczęcia rekrutacji, tj. 30 marca 2021 roku, 
mają już ukończone 13 lat i którzy w dniu 1 czerwca 2021 roku, nie ukończyli jeszcze 18 lat. 

Do udziału w konkursie możecie zgłaszać się
do 6 maja 2021 r. do godz. 15:00, 
natomiast 10 maja 2021 r. o godz. 13:00 mija ostateczny 
termin opublikowania przez Was relacji z wykonanego 
zadania rekrutacyjnego na platformie SDiM.

Do udziału w projekcie nie jest wymagana opieka nauczyciela nad zespołem, 
ale niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Pamiętajcie, że w projekcie można wziąć 
udział tylko jeden raz.

Laureatami SDiM zostaną uczniowie, których 
prace rekrutacyjne uzyskają najwyższe oceny.
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CO I KIEDY POWINNO SIĘ WYDARZYĆ? 
HARMONOGRAM SDIM

– rozpoczęcie rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży
30 marca o godz. 13:00 

– rejestracja zespołów na platformie internetowej SDiM
30 marca – 6 maja do godz. 15:00  

– ostateczny termin opublikowania przez zespoły 
wykonanego zadania rekrutacyjnego na platformie SDiM

10 maja do godziny 13:00  

– czas na ocenę zadań rekrutacyjnych
10 – 28 maja

– publikacja listy laureatów konkursu 
na platformie internetowej SDiM 
oraz na stronach internetowych organizatora
 i współorganizatorów

1 czerwca do godz. 15:00
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W JAKI SPOSÓB ZAREJESTROWAĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Zgłoszenia do projektu dokonywane są tylko i wyłącznie przez rejestrację zespołu na stronie 
internetowej:

zaakceptować go i uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w projekcie. 
Potrzebna będzie także zgoda na przetwarzanie Waszych danych osobowych.
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, poprzez które będzie można zamieścić wykonane zadanie rekrutacyjne.

Jeśli nie otrzymaliście we wskazanym czasie potwierdzenia lub nie zostało dla Was utworzone konto, 
jak najszybciej zwróćcie się z tym problemem do Biura Komunikacji Społecznej, pisząc na adres 
sdim@sejm.gov.pl lub kontaktując się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej 
sdim.sejm.gov.pl

Pamiętajcie, aby dokładnie przeczytać regulamin udziału w SDiM,  

sdim.sejm.gov.pl

Pamiętajcie!

Jeden zespół może opublikować na platformie internetowej więcej niż jedną pracę, 
ale w odrębnej kategorii.

W przypadku gdy członkowie zespołu zostaną laureatami SDiM w więcej niż jednej 
kategorii otrzymają nagrody za zajęcie najwyższego spośród uzyskanych przez nich 
miejsc w konkursie.



sdim.sejm.gov.pl
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REJESTRACJA KROK PO KROKU:

Wejdź na stronę sdim.sejm.gov.pl
Krok 1.

Kliknij: REJESTRACJA
Krok 2.

Przeczytaj regulamin
Krok 3.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
Krok 4.

Pobierz i załącz podpisaną zgodę 
rodzica/opiekuna prawnego

Krok 5.

Wyślij zgłoszenie
Krok 6.

Czekaj na akceptację
Krok 7.

REJESTRACJA
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JAK ZREALIZOWAĆ ZADANIE REKRUTACYJNE, 
BY ZOSTAĆ LAUREATEM SDIM? 

Aby zostać laureatem SDiM należy zrealizować projekt, którego wszystkie elementy zostały opisane 
poniżej. Następnie z każdego województwa zostaną wybrane najlepsze prace, ich autorzy zostaną 
laureatami SDiM. 

Wykonane przez zespół zadanie stanowi podstawę do wyboru 230 zespołów, tzn. 460 laureatów 
konkursu. Liczba laureatów konkursu z poszczególnych województw zostanie określona 
proporcjonalnie do liczby uczniów w danym województwie. 

PRACA PLASTYCZNA

Zadaniem uczestnika jest stworzenie – zgodnie z tematem wiodącym tegorocznego SDiM 
– pracy plastycznej w dowolnej technice, np.: rysunkowej, rysunkowo-graficznej, malarskiej, w formie 
przestrzennej lub płaskiej (praca płaska powinna być sporządzona w formacie nie mniejszym niż A4).
Może to być np. obraz, plakat, collage, krótki komiks (jedna strona), infografika, mapa, rzeźba lub to, 
co Wam wyobraźnia podpowie.

Prace plastyczne powinny spełniać wymogi: 
skan o rozdzielczości min. 300dpi lub fotografia 
o wymiarach najlepiej 4272 x 2848 pikseli. Pracę 
plastyczną należy dodać na platformę w formie 
linka w odpowiednim oknie [Praca plastyczna].

REALIZACJA PROJEKTU:

Zadanie rekrutacyjne polega na przygotowaniu przez dwuosobowy zespół pracy w jednej 
z trzech kategorii, do wyboru: 
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REALIZACJA PROJEKTU:

PRACA PISEMNA 

Powinna być napisana zgodnie z tematem wiodącym konkursu, prozą, ale może zawierać 
wkomponowany w nią tekst wiersza własnego autorstwa. Powinna mieścić się na minimum 
2 stronach A4, ale nie więcej niż na 5 stronach A4. Należy użyć czcionki Times New Roman 
o rozmiarze 12, interlinia powinna wynosić 1,15, a marginesy znormalizowane 2,5 cm.
Praca może mieć formę rozprawki, twórczego opowiadania, pamiętnika, dziennika, sprawozdania, 
wywiadu lub każdej innej formy, którą kreatywność i wyobraźnia Wam podsuną. 

Praca pisemna powinna zostać przez Was zapisana w formacie pdf. oraz umieszczona 
na platformie w odpowiednim oknie [Praca pisemna].

Pamiętajcie!

Każda praca konkursowa musi stanowić oryginalną twórczość zespołów biorących 
udział w konkursie. Nie może być ona obciążona prawami autorskimi na rzecz osób 
trzecich lub prawem do publikacji. Praca nie może w żadnej części stanowić plagiatu 
ani być kopią lub fragmentem innego utworu.  Dopuszcza się stosowanie cytatów, 
jednak koniecznie wskażcie ich źródło i pamiętajcie, że nie mogą one przekroczyć 
10% objętości przesłanej pracy (liczone jako liczba znaków ze spacjami).
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REALIZACJA PROJEKTU:

słuchowiska (od 3 do 5 minut) – format mp3, przydatne wskazówki w linku zamieszczonym 
poniżej.

forma dokumentalna powinna zawierać wywiady oraz elementy ikonograficzne 
w postaci archiwalnych dokumentów lub fotografii, mogą być np. fotografie 
miejsc pamięci,

forma fabularna powinna być zrealizowana na podstawie napisanego wcześniej 
scenariusza; może to być film fabularny lub nagrana etiuda teatralna, w których 
odegracie role,

film poklatkowy – ciekawa forma tworzenia filmu, do której znajdziecie wskazówki 
w dalszej części przewodnika.

Wszystkie filmy powinny spełniać następujące standardy: 
format obrazu HD lub FULL HD, format mp4, kodek h. 264.

PRACA MULTIMEDIALNA 

Może mieć postać:

niebanalnej prezentacji;

vloga filmowego (filmik w postaci wideobloga od 3 do 5 minut) – prezentującego efekty 
poszukiwań, pracy, związanego z sylwetką Prymasa, a szczególnie z jego nauczaniem 
i wpływem tych nauk;

filmu krótkometrażowego (od 3 do 5 minut) – w formie dokumentalnej lub fabularnej:

Pracę multimedialną należy dodać na platformę w formie linka w odpowiednim oknie [Praca 
multimedialna].
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GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

MERYTORYCZNYCH:
https://wyszynskiprymas.pl/

https://www.facebook.com/instytutprymasa/posts/646715995360525/

https://www.youtube.com/watch?v=Z0JPtnERnKc

https://www.youtube.com/watch?v=Vn7gLDFgwn8

https://www.ekai.pl/jakie-przeslanie-wynika-na-dzis-z-zycia-i-poslugi-kard-stefana-wyszynskiego/

https://www.facebook.com/palacwchrzesnem/videos/prymas-tysi%C4%85clecia-kardyna%C5%82-stefan-wyszy%C5%84s

ki/2683846051940112/

https://pl.aleteia.org/2017/12/12/prymas-wyszynski-5-powodow-dla-ktorych-powinien-zostac-blogoslawionym/

NA PORTALACH INTERNETOWYCH IPN: 
https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/79839,Kardynal-Stefan-Wyszynski-Prymas-Tysiaclecia-19011981.html

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/periodyki-ipn/dodatki-historyczne-do/9840,Prymas-Wyszynski-maz-stanu-i-kardynal.html

https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/100428,Polecamy-artykuly-o-prymasie-Stefanie-Wyszynskim.html

https://mojaniepodlegla.pl/mn/aktualnosci/4201,Prezes-IPN-w-nauczaniu-Prymasa-Wyszynskiego-najwazniejszy-jest-czlo

wiek.html

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/teki-edukacyjne/27583,Prymas-Tysiaclecia-Kardynal-Stefan-Wyszynski.html

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/100941,Biuletyn-IPN-nr-62020-Kardynal-Stefan-Wyszynski.html

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/43241,Stefan-Wyszynski-Pro-memoria-t-2-1953.html

TECHNICZNYCH:
https://klosinski.net/prezentacja-jak-zrobic-dobrze/

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/wywiad-w-szkole-podstawowej

https://www.canon.pl/get-inspired/tips-and-techniques/time-lapse-photography-tips/

https://fotoblogia.pl/3290,15-najlepszych-filmow-poklatkowych,all

https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/pl/instruction/2_3_timelapse.php

https://epodreczniki.pl/a/czym-jest-sluchowisko-radiowe/DcDoY7Aml

https://ninateka.pl/filmy/teatr,sluchowiska

https://www.youtube.com/watch?v=wENpU8HOK7E

https://www.slideshare.net/magmil/tutorial-jak-nagrac-sluchowisko-z-dziecmi

Proponujemy również zajrzeć do poniżej przedstawionego tutorialu, który zawiera 
wiele wskazówek do wykorzystania w pracy zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi:
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KTO OPOWIE NASZĄ HISTORIĘ?

Podejmijcie decyzję, z jakiej perspektywy będziecie opowiadać Waszą historię – czy będziecie 
przedstawiać temat projektu z punktu widzenia kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy też 
z perspektywy swojej, Waszych bliskich lub mieszkańców Waszej miejscowości? 

PERSPEKTYWA BOHATERA

Jeśli zdecydujecie się na taki sposób opowieści – pokażcie ją tak, jak mógł widzieć i rozumieć to, 
co się dzieje bohater Waszej opowieści – kardynał Stefan Wyszyński. 
Rekonstruując historię z perspektywy bohatera, pamiętajcie o tym, że w czasie trwania wydarzeń, 
jego ogląd sytuacji był ograniczony przez czas (moment trwania wydarzeń i wiedza dostępna tylko 
wtedy) i przestrzeń (bycie w konkretnym miejscu, wolniejszy przepływ informacji). Może uda Wam się 
porozmawiać ze świadkiem historii?

PERSPEKTYWA WSPÓŁCZEŚNIE 
ŻYJĄCYCH

Takie spojrzenie na projekt zakłada szerokie 
spojrzenie na wydarzenia. Warto tu wykorzystać 
archiwalia miejskie i parafialne oraz – jeśli to możliwe 
– spotkać się lub skontaktować z lokalnym 
historykiem lub świadkiem historii. Warto by było 
odwiedzić także bibliotekę. 

CO ZROBIMY? 

Na tym etapie warto także podjąć decyzję, co będzie efektem końcowym Waszego projektu? Co Wam 
serce podpowiada? Praca pisemna czy plastyczna? A może film lub dopracowana artystycznie 
prezentacja? Ciekawą formą może okazać się również słuchowisko. Pomyślcie.

PLAN

Wypiszcie, czego będziecie potrzebować do realizacji projektu. Nie ograniczajcie się tylko do rzeczy 
materialnych. Pamiętajcie o pomysłach, umiejętnościach, wiedzy, elementach przestrzeni (np. sala, 
las). Kiedy już stworzycie listę, zobaczcie, co z tego, co znajduje się na kartce, już macie lub możecie 
dostać, a co musicie kupić lub pożyczyć.  To wszystko nazywamy zasobami. Teraz trzeba tylko 
zgromadzić potrzebne zasoby. 



POWODZENIA!

PRZEWODNIK 
2021

12

Kolejnym elementem planowania jest stworzenie harmonogramu. Najlepiej jest zacząć… od końca. 
Na dole kartki zapiszcie datę, kiedy chcecie wysłać materiał na platformę SDiM.

Dalej wypiszcie, co i kiedy musicie zrobić, by wykonać projekt np. wizyta w archiwum, bibliotece, 
kontakt online z historykiem lub świadkiem historii, wybór zdjęć i dokumentów, plan pracy, scenariusz, 
montaż itp.  Do każdego działania dopiszcie osobę odpowiedzialną. Ułóżcie działania w odpowiedniej 
kolejności. 

Realizując projekt SDiM, pracujecie w zespole dwuosobowym. Oczywiście, można zrobić 
go własnymi siłami, ale spróbujcie poszukać osób, które Wam pomogą. Nie ograniczajcie się tylko do 
znajomych i rodziny. Wykorzystując nowoczesne technologie (wideorozmowa, komunikatory 
internetowe, media społecznościowe) zwróćcie się do lokalnych władz i mediów.

Realizując tegoroczne zadanie rekrutacyjne pamiętajcie o zachowaniu ostrożności i zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego, stosujcie się do aktualnych obostrzeń publikowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia i używajcie środków ochrony osobistej tj. maseczki oraz pamiętajcie 
o zachowaniu dystansu.

Radzimy nie odkładać tego na ostatni dzień, bo technika bywa złośliwa i może się 
okazać, że coś nie działa albo wymaga poprawy. Warto zostawić sobie czas, by móc 
zareagować i… zdążyć. 

Ważne! 

Czas na dodanie efektów Waszej pracy na platformę SDiM 
upłynie 10 maja 2021 r. o godz. 13:00!
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