
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - DOM HARCERZA w Toruniu 

zaprasza serdecznie dzieci i młodzież szkolną 

do udziału w miejskim konkursie plastycznym: 

 

 

Niepodległa, wolna, modna 
z okazji 100-lecia odzyskania przez Toruń niepodległości 

 
Powrót Torunia do Polski zaowocował wybuchem życia kulturalnego i towarzyskiego. Jak 

grzyby po deszczu powstawały chóry, zespoły teatralne i muzyczne. Otwierano wystawy artystyczne i 

przemysłowe, na których można było podziwiać dokonania polskiego rolnictwa i przemysłu, także 

włókniarskiego i odzieżowego. Zaludniały się cukiernie, kina i teatry przyciągały patriotycznym 

repertuarem. Lżejsze spektakle oferowały sceny ogródkowe, przyjezdne grupy cyrkowe i iluzjony. 

 

Toruńskie elegantki podążały za europejska modą - znamy je z wielu czarno-białych fotografii. 

Spróbujcie dodać koloru tamtym czasom, w których modna kobieta chadzała z narzeczonym pod rękę 

na koncert w parku, a w cukierni nie zdejmowała kapelusza. Namalujcie życie odświętne albo 

codzienne gdzie sprawunki udawało się zrobić bez reklamówki, a każdy uczeń nosił mundurek 

z czapką i oglądał się ciekawie za przejeżdżającym automobilem. 

 

 

Cel: włączenie dzieci i młodzieży w upamiętnienie stulecia odzyskania niepodległości  

przez Toruń w roku 1920. 

 

Zadanie: barwne przedstawienie życia mieszkańców Torunia w latach dwudziestych 

dwudziestego wieku ze szczególnym uwzględnieniem mody kobiecej. 

 

Format: A3 i większy 

 

Technika: różne techniki malarskie (wyłączając materiały sypkie oraz wyklejanki) 

 

Termin składania prac: 20 grudnia 2019r. 

 

Przyjmujemy zgłoszenia ze szkół oraz zgłoszenia indywidualne. 

Opis na odwrocie: imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, 

adres, telefon i e-mail szkoły/placówki. 

 

Ocena prac: profesjonalne jury oceni w następujących kategoriach: 

1. Klasy I-III 

2. Klasy IV-VIII 

3. Klasy ponadpodstawowe 

 

Finał konkursu i wystawa pokonkursowa:  

16 stycznia 2020r. 

godz. 12.00 s. kominkowa OPP Dom Harcerza 

 

Adres organizatora:  Ognisko Pracy Pozaszkolnej - DOM HARCERZA w Toruniu,  

Rynek Staromiejski 7 

tel. 56 62 239 50 / e-mail: oppdh@domharcerza.torun.pl 
 

RODO: Udział w konkursie jest tożsamy z akceptacją zasad wykorzystania pracy plastycznej, danych osobowych 

autora oraz jego wizerunku, do organizacji konkursu z wystawą, a przedstawionych szczegółowo na stronie 

www.domharcerza.torun.pl 

mailto:oppdh@domharcerza.torun.pl

