
W ARTYSTYCZNYM 

DUCHU 

BURSA 

MIĘDZYSZKOLNA NR 1  
W ZAMOŚCIU 



•W Bursie Międzyszkolnej Nr 1  w Zamościu od 
kilku lat kultywujemy działania artystyczne:  

 
• Małe formy sceniczno-teatralne; 

• Rękodzieło artystyczne w formie: kartek i ozdób 
świątecznych, bukietów z bibuły i innych form 
plastycznych wystawianych na kiermaszach               
i wystawach; 

• Taniec towarzyski i klasyczny; 

• Systematyczny udział w życiu kulturalnym regionu 
poprzez zwiedzanie wystaw sławnych artystów           
w Galerii Biura Wystaw Artystycznych oraz Galerii 
Fotografii „Ratusz” w Zamościu; 

• Organizujemy Festiwale Talentów Młodzieży. 

 



Naszą dobrą 

tradycją jest 

pielęgnowanie 

pamięci            

o ważnych 

postaciach  

z dziedziny 

literatury, 

muzyki i sztuki. 

 



Fryderyk Chopin 

wiecznie żywy… 

W Roku Chopina 

zorganizowaliśmy 

Jesienny Wieczór  

z Fryderykiem 

Chopinem. 



Wieczór   

z  

 Czesławem 
Miłoszem 

  

Z okazji Roku 
Czesława Miłosza  

( 2011) 

uczciliśmy tego 
Poetę Wieczorem 

Poetyckim. 

Pięknie przystrojona 
świetlica oraz 

jesienny  nastrój 
stwarzał możliwości 
do zatrzymania się 

nad twórczością 
CZESŁAWA 
MIŁOSZA. 

 



Wieczór            

z Poezją 

Wisławy 

Szymborskiej 

 

 Bardzo uroczyście   

i z powagą, daliśmy 

się ponieść jej 

twórczości. Te 

ponadczasowe 

zbiory wierszy były 

skrupulatnie 

wertowane, by 

odnaleźć te 

najbardziej do nas 

trafiające                 

i poruszające nie 

tylko nasze serca, 

ale i myśli. 

 



  „Ocalić od 
zapomnienia… 

 pamięci  

Marka Grechuty”  

  
Mieliśmy okazję 

zapoznać się          
z najważniejszymi 

wydarzeniami         
z życia artysty, jego 

twórczością            
i talentem, który 
oprócz muzyki 

przejawiał się także                
w malarstwie. 

 Tyle było dni, do utraty 
tchu….. 



Małe formy 

sceniczne 

W dniu Święta 

Edukacji 

Narodowej 

Młodzież 

zaprezentowała 

swoje 

umiejętności 

aktorskie                    

i niezbędne  

szkolne pomoce.  



"Ach te Kobiety! ".  

 

Zawarte                          

w przedstawieniu 

treści ukazywały 

rolę kobiet i ich 

miejsce                   

w społeczeństwie 

począwszy            

od czasów 

prehistorycznych   

po współczesne. 
 



Co roku 

obchodzimy 

Wigilię Bożego 

Narodzenia.  

Z tej okazji 

przygotowujemy 

okolicznościowe 

Jasełka. 

Jasełka 



Wyroby 

artystyczne 

 

Kartki, ozdoby 

świąteczne, 

bukiety          

z bibuły i inne 

formy 

plastyczne 

wykonane 

przez naszych 

wychowanków 
 



 

Na parkiecie 
 

 

 

Taniec rozbudza 
twórczą 

wyobraźnię 
wychowanków. 
Jest źródłem 

radości               
i wolności. 

Wychowankowie  
rozwijają swoje 

zdolności            
i umiejętności 

taneczne. 



Systematycznie 
bierzemy udział 

w życiu 
kulturalnym 

regionu poprzez 
zwiedzanie 

wystaw sławnych 
artystów  

w Galerii Biura 
Wystaw 

Artystycznych 
oraz Galerii 
Fotografii 
„Ratusz”  

w Zamościu. 
 

Twórcze inspiracje 



Dziękujemy za uwagę 


