
Tytuł: Zin Artystyczny.
Strona 1. Tło białe, identyczne na wszystkich stronach, które zostały związane różową wstążką 
splecioną w warkocz zakończony kokardką. Wydarte z kolorowych czasopism zdjęcia 
przedstawiają: 1. Fragment zielonego lasu, 2. Upstrzone odcieniami niebieskiego, brązu i 
pomarańczy niebo o zachodzie słońca. 3. Kłębowisko ciemnych chmur z przebijającym się z lewej 
strony światłem słońca.
Strona 2. Dwa, wyrwane z gazet, kolorowe zdjęcia. Pierwsze przedstawia bociany lecące przez 
granatowe niebo pełne białych obłoków. Druga fotografia to panorama ukazująca pięknie 
oświetlone miasto nocą, otoczone wzburzonym morzem.
Strona 3. W ramce, zrobionej z fotografii kamiennej ściany, zamieszczono tekst: Deszcz 
artystyczny. W Cisnej zapanowała epidemia malowania, rzeźbienia i pisania – śmieje się jeden z 
mieszkańców. - Żyjesz ileś lat normalnie, aż pewnego dnia budzisz się i od rana już wiesz, że jesteś 
artystą!
Strona 4. Wyspa stworzona z kilku warstw. Licząc od dołu można wyróżnić: zielony papier 
kolorowy – stare wycinki z gazet pokryte tekstem – pomarańczowy papier kolorowy – po raz 
kolejny wycinki z gazet – wierzchołek jest zrobiony z brązowego papieru kolorowego. 
Strona 5. Trzy czarno-białe grafiki przedstawiające kwiaty. 
Strona 6. Na prostokąt w żywym odcieniu zieleni naklejono małe prostokąty z literkami tworzącymi
tekst: Kwiaty. Dywan z kwiatów, ziół i traw. Są w nim jaskry, maki, szczaw. Brzęczą trzmiele, 
skrzeczy sroka. Kreta także tutaj spotkasz. Możesz słuchać, patrzeć, wąchać. Piękna kolorowa łąka.
Strona 7-8. Historyjka obrazkowa. Na czarnym tle znajduje się jedenaście ramek z odręcznymi 
rysunkami. 1. Łąka - dziurka w ziemi, a w środku nasionko. 2. Nasionko kiełkuje w promieniach 
słońca. 3. Deszcz pomaga roślince urosnąć. 4. Roślinka wypuszcza nowe pędy. 5. Roślina ma już 
długie łodygi i mocne korzenie. 6. Pod wpływem słońca rozwijają się kwiaty o różowych płatkach. 
7. W deszczu i wietrze kwiaty się rozpylają, a obok nich w ziemi czeka nowe nasionko. 8. Nowe 
nasionko zaczyna kiełkować. 9. Widać, że z nasionka wyrasta niewielkie drzewko. 10. Drzewo staje
się wielkie i ma rozłożyste gałęzie. 11. Łąka jest pełna kwiatów i drzew.
Strona 9. Dwa odciski dłoni stykających się palcami – pierwszy jest różowy, a drugi 
pomarańczowy. 
Strona 10. Jedenaście odcisków małych stóp w kolorze zielonym, niebieskim, czerwonym i 
różowym.
Strona 11. Autorki: Marysia i Ada Sikorskie.


