
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza w Toruniu ogłasza: 

Miejski Konkurs Plastyczny pn. „Koty Mikołaja Kopernika” 

 
Cel: 

 Kształtowanie w zakresie edukacji artystycznej i naukowej, 

 Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt, 

 Pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży. 

 

Zadanie: 

Kompozycja malarska lub rysunkowa pt. „Koty Mikołaja Kopernika”  
 

Co wiemy o Mikołaju Koperniku? 

Wiemy, że urodził się w Toruniu w zamożnej rodzinie. Był człowiekiem wielu talentów, był astronomem, 

kanonikiem, prawnikiem, matematykiem, lekarzem i ekonomistą. Interesował się też: astrologią, strategią 

wojskową i filologią grecką. Miał 2 młodsze siostry i starszego brata.  

W dzieciństwie miał złamany nos. Posiadał również talent malarski… 

 

A czy Mikołaj Kopernik był miłośnikiem zwierząt? Wiele wskazuje na to, że tak. Naukowcy znaleźli 

w księgach włosy z kociej sierści! Skoro Pozwalał im chodzić po księgach, to musiał je kochać.  

W starożytnym Egipcieuważano koty za święte zwierzęta, były one wielbione i przynosiły szczęście.  

Do tej pory każdemu, kto posiada kota upiększają dni swoim mrukiem uspokajają  

i relaksują. Kochają też zabawy, są zwinne i zabawne. 
 

17 lutego zbliża się właśnie Dzień Kota. Rozwiń swoją wyobraźnię i wykonaj portret 

najwybitniejszego astronoma z towarzyszącymi mu kotami. 
 

Wymagania formalne: 
 

 Format: A3 i większy (bez oprawy), 

 Techniki TYLKO MALARSKIE lub RYSUNKOWE(farby plakatowe, akryl, tempera, akwarela  

i pastele olejne, pisaki, tusze, ołówki, węgle (zabezpieczone) oraz mieszane), 

 Opis na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek autora, tytuł, nazwa i adres szkoły 

lub placówki, telefon i e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela, 

 Ocena prac: przegląd profesjonalnego jury w grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat,  

16-19 lat.  

 Termin nadsyłania prac: 17 lutego 2023 roku (liczy się data stępla pocztowego pracy) 

 Adres organizatora: Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Dom Harcerza, Rynek Staromiejski 7, Toruń 

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora 

 

 

RODO: Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie pracy, wykorzystanie 

wizerunku i danych autorów, placówek; zawartej w klauzuli zamieszczonej na www.domharcerza.torun.pl.  
 
 


