
#MisjaWolnaPolska to konkurs kreatywny dla szkół na projekt graficzny muralu 
na temat władz RP na uchodźstwie, a w szczególności ich misji, jaką była walka 
o niepodległość Polski prowadzona poza granicami kraju.

Zadanie konkursowe Zadanie konkursowe polega na stworzeniu 
projektu graficznego nawiązującego do tematyki kampanii „Mi-
sja: Wolna Polska”. Kampania opowiada o ponad 50-letnim okresie 
w naszej historii, od wybuchu II wojny światowej, poprzez lata władzy 
komunistycznej, aż do pierwszych wolnych wyborów w 1990 r. Histo-
ria Polski to historia Polaków, którzy walczyli o swoją Ojczyznę. Są wśród 
nich ludzie, których sytuacja w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu 
zmusiła do opuszczenia kraju i życia poza jego granicami. To właśnie z emigracji sześciu 
Prezydentów RP na uchodźstwie walczyło o demokratyczną Polskę, w której żyjemy. Dzięki 
ich niezłomnej postawie została utrzymana ciągłość polskiej państwowości.

Technika pracy

Dowolna (rysunek dowolną techniką plastyczną, kolaż, grafika komputerowa, etc.). Praca musi 
mieścić się na jednej stronie kartki dowolnego formatu. Zdjęcie pracy w formacie jpg należy 
załączyć w formularzu konkursowym znajdującym się na stronie www.misjawolnapolska.pl.

Czas trwania konkursu

4.10–12.11.2022 r.

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych wszystkich szkół w Polsce oraz dla młodzieży w wieku od 11 do 18 roku życia w przypadku 
szkół polonijnych poza granicami kraju, w 2 kategoriach wiekowych:

a. 6-8 klasa szkoły podstawowej / od 11 do 14 lat w przypadku szkół polonijnych
b. wszystkie klasy szkoły ponadpodstawowej / od 15 do 18 lat w przypadku szkół polonijnych

Prace konkursowe mogą zostać wykonane zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Przy czym, 
zespół może liczyć maksymalnie do 5 osób. Każdy zespół może zgłosić tylko jedną pracę. Nie 
ma limitu prac, jakie może nadesłać jedna szkoła.

Szczegóły dotyczące konkursu



Nagrody

W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione 3 zwycięskie prace z następującymi nagrodami:

a. I miejsce – tablet, gra planszowa o tematyce historycznej  
oraz gadżet kampanijny – zestaw dla każdego członka grupy

b. II miejsce – słuchawki nauszne, gra planszowa o tematyce historycznej 
oraz gadżet kampanijny – zestaw dla każdego członka grupy

c. III miejsce – smartband, gra planszowa o tematyce historycznej  
oraz gadżet kampanijny – zestaw dla każdego członka grupy

Nagrody dodatkowe: prace zasługujące na dodatkowe wyróżnienie, zostaną uhonorowane 
nagrodami ufundowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej.

Nauczyciel prowadzący zwycięską drużynę, otrzyma voucher na zakup książek lub pomocy  
dydaktycznych o wartości 500 zł.

Zwycięska praca

Komisja konkursowa, spośród 2 zwycięskich prac (dwa 1. miejsca w dwóch kategoriach wieko-
wych), wytypuje 1 pracę, na podstawie której zostanie wykonany mural. Komisja zastrzega 
sobie prawo wyboru tej pracy kierując się kryteriami kreatywności, wykonalności oraz czytelno-
ści projektu, adekwatności do tematu konkursu, nawiązania do kampanii „Misja: Wolna Polska” 
(np. grafiki, idei, itp.). 

Ogłoszenie czyja praca zostanie zrealizowana w formie muralu odbędzie podczas internetowej 
transmisji wyłonienia laureatów.


