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                          XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży-2016 rok 
 

 

Trochę historii o konkursie: 

 

 HISTORIA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

     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 aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. Każdego 

roku, w ramach nowej edycji SDiM, ogłaszany jest konkurs dla młodzieży gimnazjalnej i 

ponadgimnazjalnej, w którym nagrodą jest udział w posiedzeniu SDiM odbywającym się 

tradycyjnie 1 czerwca, czyli w Międzynarodowym Dniu Dziecka.  

 

  

PIERWSZA SESJA SDiM 

 

   Inauguracyjna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży miała miejsce w 1994 roku z inicjatywy 

Kancelarii Sejmu oraz Janiny Ochojskiej – prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. 

 

   Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Europie, które ma już swoje liczne 

odpowiedniki w innych krajach. Obecnie tego rodzaju dziecięco-młodzieżowe parlamenty 

działają m.in. w: Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach. 

 

   Tematem inauguracyjnej sesji SDiM była wojna, jako zagrożenie szczęśliwego dzieciństwa. 

Była to odpowiedź na trwające wówczas działania wojenne na terenie byłej Jugosławii, które 

przerodziły się w najbardziej krwawy konflikt w Europie od zakończenia II wojny światowej. 

Te dramatyczne wydarzenia pociągnęły za sobą śmierć i cierpienie wielu niewinnych ludzi – 

w tym także dzieci, dlatego nie dziwi fakt, że właśnie tej tematyce poświęcona była pierwsza 

sesja SDiM. Ogłoszono wówczas „Apel przeciwko wojnie w byłej Jugosławii”. 

Wtedy też po raz pierwszy w ławach sali plenarnej Sejmu zasiedli posłowie i posłanki 

wyłonieni w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i średnich. 

 

 

 

 

 

 

 



KOLEJNE EDYCJE SDiM 

 

   Kolejne sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży przygotowywał złożony z posłów i 

pracowników Kancelarii Sejmu Zespół Organizacyjny. 

 

  Po reformie systemu oświaty w 1999 roku (w tym też roku SDiM jedyny raz w 

swojej historii nie odbył się) kolejne edycje konkursu były już adresowane do uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

   Od XII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży prace związane z jego organizacją przejęła 

Wszechnica Sejmowa wchodząca w skład dzisiejszego Biura Komunikacji Społecznej 

Kancelarii Sejmu. Wieloletnim partnerem organizacyjnym Kancelarii Sejmu w 

przygotowaniu SDiM jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kolejnych latach do 

grona współorganizatorów dołączyły Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz 

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). 

 

   W przygotowaniach XXII sesji SDiM uczestniczą MEN, ORE oraz po raz pierwszy 

Instytut Pamięci Narodowej.  

 

JAK DZIAŁA SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY? 

 

   Przygotowania do każdej kolejnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży rozpoczynają się 

tuż po zakończeniu poprzedniej. Jesienią temat następnej sesji przedstawiany jest 

marszałkowi Sejmu RP. Następnie marszałek wydaje zgodę na organizację kolejnej 

sesji, akceptuje jej temat wiodący oraz główne założenia. Na tej podstawie 

przygotowywany jest kalendarz prac Sejmu Dzieci i Młodzieży na dany rok. 

 

    Zanim uczestniczki i uczestnicy projektu zasiądą w ławach poselskich, muszą 

zmierzyć się z zadaniem rekrutacyjnym dotyczącym tematu obecnej sesji. Zadanie 

wykonywane jest w dwuosobowych zespołach uczennic i uczniów gimnazjów oraz 

szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki swoich działań zespoły umieszczają w formie 

udokumentowanej relacji na platformie konkursowej. Najwyżej ocenione prace są 

podstawą do zakwalifikowania się na listy posłanek i posłów SDiM. 

 

     W tym roku przez 6 tygodni 868 zarejestrowanych dwuosobowych zespołów z 

całej Polski realizowało zadanie rekrutacyjne związane z tematem przewodnim 

tegorocznej sesji Dzieci i Młodzieży: Miejsca pamięci - materialne świadectwo 

wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości.  Dnia 1 czerwca 

zwycięskie drużyny z każdego województwa zasiądą w ławach poselskich, by po raz 

kolejny przeprowadzić debatę i zagłosować nad projektem wcześniej przygotowanej 

uchwały.  

      Chociaż naszym dwóm drużynom startującym w konkursie nie udało się zdobyć 

mandatu do sejmu, uczestnicy dzielnie, krok po kroku wykonywały zadania związane 

z wybranymi tematami. 

 I drużyna w składzie: Roksana Chorążewicz i Marzena Krapkowska z klasy I g 

zajmowały się historią Żukowa-zabytkami i historią kościoła pw.NMP w Żukowie, zaś 

II drużyna w składzie: Natalia Kaczykowska z kl. I g i Weronika Wiczling z kl. I e 

opisywały losy więźniów z obozu koncentracyjnego Stutthof- Marsz śmierci. 

http://pw.nmp/

