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 „Tęcza malowana Twoją kredką…” - zbiór tekstów, które 
prezentujemy Państwu w ramach tegorocznej Wystawy „Zabawa 
kolorami”. Rozdział pierwszy, zatytułowany „Barwy szczęścia” to 
próby opisania szczęścia kolorami… .  
 Rozdział drugi, zatytułowany „Pastele” to hasła reklamują-
ce kredki pastelowe. Przed autorami niniejszych tekstów postawi-
liśmy pytanie: dlaczego kredki pastelowe są najlepszym i najcen-
niejszym na świecie towarem —towarem, który warto kupić?  
 Uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji „Pomoc 
Maltańska” w Poznaniu, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jastro-
wiu, Warsztatu Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu, Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim, Środowiskowe-
go Domu Samopomocy „Pogodni” w Poznaniu, Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Włoszakowicach, Domu Pomocy Społecz-
nej w Lisówkach, Pracowni Terapii przez Sztukę Wojewódzkiego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Dzienne-
go Ośrodka Adaptacyjnego nr 1 w Poznaniu;  
Uczniom Zespołu Szkół Specjalnych nr 104 w Poznaniu, Zespołu 
Szkół Specjalnych  w Kowanówku, Gimnazjum nr 1 w Puszczyko-
wie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Puszczykowie 
- autorom tekstów i ilustracji serdecznie dziękujemy za lekturę, 
która pozwala zobaczyć świat nie tylko w kolorze czarno-
białym… .  

Strona tyłowa: rysunek 

Wanda Magdziarek  z WTZ „Promyk” w Dopiewcu 
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Konkurs poetycki 

„Barwy szczęścia” 

szczęśliwym być… 

na pstrym koniu jeździć 

myśleć o niebieskich migdałach 

dotknąć czerwieni biedronki 

uchwycić biel mgły i trzymać za ręce… 

 

poczuć w ustach kolor landrynki 

móc sprawdzić czy szpinak może być bardziej zielony 

czy smoła jest czarna jak smoła 

a węgiel czarny jak węgiel… 

czy rzeczywiście morze może być bardziej lazurowe… 

 

uchwycić wszystkie kolory tęczy 

związać je w turban  

i nosić na głowie… 

... 
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Życie jest takie wspaniałe, 
a miłość jest taka piękna i pełna kolorowych barw, 
które czasem przysłania smutek i żal. 
W życiu może być różowo, 
Gdy kolorowe motyle fruwają nam nad głową. 
Życie może też być szare jak chmury po burzy, 
ale często wielobarwna tęcza tę szarość rozchmurzy. 
Musimy pamiętać o tym, 
że drobne niepowodzenia nie przysłonią nam błękitu nieba, 
żółtych kaczeńcy w zielonej trawie 
i białych łabędzi pływających po stawie. 

Jerzy Wochelski 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim 

rys. Piotr Pachura 



17.maja 2008. „Zabawa kolorami” Str. 5 

Piotr Pachura 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim 

Barwy szczęścia kojarzą się rozmaicie 
W zależności też od tego, jakie kto miał życie. 

Jeśli ktoś potrzebował w życiu pilnie krwi 
To na widok czerwieni aż się łezka w oku mieni. 

Lecz tę czerwień może ktoś bielą rozcieńczyć 
Jeśli  białe krwinki miały tej osobie  pomóc zwyciężyć. 

A nawet czarny — ta barwa tak „smutna” 
Niejedną sylwetkę pięknie wysmukla. 

Szczęście jest jak żółty promyk słońca, 
jak biała chmurka na błękitnym niebie, 

jak kolorowy wspaniały motyl. 
Jest jak mała zielona żabka, 

 jak czerwone buty kota z bajki 
i jak niebieskie kwiatki niezapominajki. 

Ale to wszystko zależy od nas  
jak potrafimy zatrzymać je  

by nie zniknęło w pochmurny dzień. 

Radosław Biniaś 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim 
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Beata Ćwiertnia i Paweł Jans 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim 

Szczęście jest jak kolorowa wiosna 
z którą budzimy się do życia. 
Gdy przyleci ono do nas 
jak ptak, który zwie się bąk, próbujemy nie wypuścić go z 
rąk. 
Pragniemy cieszyć się nim z drugim człowiekiem i wtedy 
smakuje jak poranna kawa z mlekiem. 
Ze szczęściem chce nam się 
skakać do góry i dotknąć błękitnej chmury. 
Biegniemy z nim po zielonej łące i 
szepczemy miłe słówka czerwonej biedronce. 
Cieszymy się nim przez cały czas i pilnujemy 
aby nie uciekło w ciemny las. 

rys. Beata Ćwiertnia i Paweł Jans 



17.maja 2008. „Zabawa kolorami” Str. 7 

Łąki i pola się zielenią 
Przebiśniegi i krokusy rozkwitają 

Co nam wiosnę oznajmiają 
Wszyscy z wiosny się cieszymy 

Że bociany zobaczymy 
Słoneczko tak nam przyświeciło 
Że na różowo się w koło zrobiło 

Ptaszki nam ćwierkają 
I gołębie gru gru gruchają 

Nadeszła wiosna 
Piękna ciepła i radosna 

Palemki też nam porozkwitały 
I zajączki na polach na się pokazały 

Do szczęścia więcej nie trzeba! 
 

Marcin Kasperski 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu 

rys. Piotr Wencka 
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Szczęście jest łaską wszelkiego stworzenia 
Szczęście jest życiem i drogą spełnienia 
Szczęście fundament – opoka kosmosu 
Szczęście jest drogą dla ludzkiego losu 
 
Szczęście to miłość drugiego człowieka 
Szczęście to ktoś bliski kto na Ciebie czeka 
Szczęście to dziecię tak oczekiwane 
Które darzy miłością i tatę i mamę 
 
Szczęście tajemnic wiele w sobie kryje 
Szczęście to to, że na świecie żyję 
Że ten świat oglądam przepiękny, wspaniały 
Bo ja na tym świecie jestem bardzo mały. 

Kamila Gibka 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu 

rys. Kamila Gibka 
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Szczęście jest jak gwiazda złocista na niebie 
Jak czerwień serca, gdy wracam do Ciebie 

Jak radosny śmiech wśród zieleni drzew 
To zapach pomarańczy 

Oraz to uczucie kiedy całe ciało tańczy 
Szczęście jak jaśniejące słońce 

Takie ciepłe, żółte i gorące 
Jak paleta barw na wiosennej łące 

Jest jak piękna tęcza po letnim deszczyku 
- tak jak noc i dzień ma kolorów bez liku 

Jest w perlistym śmiechu dziecka 
Przytulonym do swej mamy 

Gdy pogoda nie najlepsza 
- kiedy nie jesteśmy sami 
I choć czasem się wydaje, 

Że jest wszystko czarno – białe 
To właśnie przez pryzmat 

barw 
Poznasz dziś szczęścia żar. 

Mariusz Paszkowiak, Marcin Kasperski 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu 

rys. Mariusz Paszkowiak  
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Szczęście to czerwony kolor miłości 
Bo kochanie niesie z sobą moc radości 
Jak czterolistna koniczynka znaleziona na łące 
Jest jak kąpiel w jeziorze i grzejące słońce 
W szepcie srebrzystym drzew także je znajdziesz 
Więc spaceruj po lesie, gdy ochota Cię najdzie 
W śpiewie ptaków złocistym zaklęte 
I w melodii ukryte kiedy śpiewasz piosenkę 
Szczęście to białe chmury na błękitnym niebie 
To promienie radości kiedy widzę Ciebie 
Szczęściem – to że jestem, że żyję, że czuję 
Oddycham, widzę, słucham i marzenia snuję... 

Wanda Magdziarek 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu 

 
Szczęście to spokój ducha  
to muzyka, która wpada do ucha  
Kiedy łamigłówki rozwiązuję wtedy się dobrze czuję 
Kiedy żółte słoneczko świeci i widzę radosne dzieci. 
Gdy w telewizji „lecą” Sami Swoi wtedy nikt z nas niczego 
się nie boi 
Szczęście to zabawa  z moim pieskiem kochanym 
To najlepsze lekarstwo na rany 

Ewelina Turowska 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu 
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Szczęście wyrażam kolorem... 
Żółty jak świecące słońce 

Różowy jak świat kolorowy... 
Czerwony jak maki kwitnące na łące 

Zielony jak trawa w maju 
Niebieski jak niezapominajki z bajki 

Biały jak obłoki na niebie... 
Pomarańczowy jak soczysta brzoskwinia... 

Każdy kolorem życie umila 
Szczęściem jest każda życia chwila. 

Wioleta Kosmacz 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu 

rys. Wioleta Kosmacz 
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Szczęście jest kolorowe 
 jak bańka mydlana- 
unoszona lekkim podmuchem wiatru 
mieni się w słońcu kolorami tęczy. 
Szczęście jest jak bańka mydlana- 
Kolorowe, lekkie, zwiewne, ulotne. 

Danuta Ri&er  

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach  

Poukładaj na palecie: 
Trochę różu od stokrotki, 
Trochę bieli od konwalii, 
Trochę żółci od krokusa, 
Seledynu z listków brzozy, 
Weź błękitu od modraka, 
Chwyć pędzelek i namaluj 
Uśmiechniętą buzię dziecka. 

Rożne ma barwy, bodaj jak tęcza, 
Wiosna wonna, radosna. 
Cieszy się młody, cieszy się stary, 
Bo wiosna to łączy i tworzą się pary. 
To jest nadzieja, że będzie maj 
I miłość wieczna nam szczęście da. 
Szczęście i miłość parami chodzi, 
Szczęście zostaje a miłość odchodzi. 

Leokadia Ryś  

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach  
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Oczy zamknięte, łzy w smutku toną 
dziś los moim przeciwnikiem, 

wiara moją zbroją 
 

Smutkiem serce wypełnione 
szczęścia wypatruję w kolorach tęczy 

mówię co mnie smuci 
i co moje sumienie dręczy 

 
Szukam szczęścia, szukam 

może ono dziś zapuka 
to barwa szczęścia 

pyta: "czy ktoś szczęścia szukał? 
 

Nieśmiały nieco, decyduję się na dialog 
szczęście jest ważne 

jak wskazówki którymi jest dekalog 
 

Co mam zrobić? 
by się ze smutku wyzwolić? 

rób to co kochasz  
a szczęścia będzie dowoli 

Łukasz Kowalka 

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie 



tęcza malowana twoją kredką... Str. 14 

Gdybyś przyjechał na bajkowym koniu,  
Do mnie pod balkon z wieczoru, 
Zaś byś wyrządził krzywdę bliźniemu,  
Moje oczy oddałyby się innemu. 
 
Jedno szczęście w świecie moim życiem rządzi,  
Jedno szczęście ma tęczę i nikt jej nie strąci. 
Zewsząd tylko słyszę: miłość – abstrakcyjne pojęcie, 
A dla mnie czerwień miłości pojawia się w zamęcie. 
 
Zieleń mych oczu błyszczy  się i wzrasta 
Gdy do mnie mówisz: najpiękniejsza z miasta, 
Wojna nas dojdzie, lecz Ty nie opuścisz. 
Z szerokich, jasnych ramion nigdy nie wypuścisz. 
 
Kiedy biały pokój nastanie, 

Czerń zejdzie, lecz na progu stanie. 
Czerwień Twych ust i zieleń nadziei,  
W złocistym słońcu się do dzisiaj mieni. 
 
Szczęście me przybrało kolor nieba ciem-
nego, 
Gdy księżyc wschodził i spojrzałam na 

Niego. 
Wyraźna poświata okryła nasze ciała, 
Purpura żądzy na nie się wylała. 
 
Jesiennym popołudniem żeś przyjechał do mnie,  
Żadną szarą myślą nie byłeś już na wojnie. 
Nie było już od dawna miejsca na przyjaźń srebrną. 
Na zawsze została złota miłość, nie będąc już bierną.  

Maria Piórkowska 

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie 
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Tysiące szklanych paciorków, 
Po „Tymbarku” pięć zielonych korków, 

Granatowe wstążeczki, 
Skórzane paseczki, 

Tęczowe bańki mydlane, 
Różowe bałwanki mydlane, 
Różowe bałwanki waciane, 
Fioletowej muliny szpulka, 

Drewniana kulka, 
Srebrny łańcuszek z motylkiem, 

Fiolka ze złotym pyłkiem, 
Do skakania, pomarańczowa guma, 

Żółty perfum „Puma”, 
Z plasteliny niebieski ludzik, 

Duży, czerwony budzik, 
Portfelik z żółtą kaczuchą, 

Brązowy misiek z poduchą, 
Szary notesik z adresami, 

Blok ze szkicami, 
Miliony kolorowych pocztówek, 

Z krową, łaciaty kubek, 
Wiśniowy balon zapomniany, 

Kremowy ołówek złamany, 
Przyjaciół zdjęcia, 

Złota korona księcia… 
 

* * * 
Szczęście kształtów i barw wiele posiada 

A ona je wszystkie w szafce składa. 

Ula Ratajczyk 

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie 
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Niebieski: bardzo się cieszę, 
Że się odnaleźliśmy po tylu latach 
Ja z trzema braćmi i dwoma siostrami. 
Uśmiechnięta jestem, wciąż się cieszę. 
Teraz żartuję z ludźmi, wcześniej nie. 
 
Czerwony: jak wstaję rano to myślę o Monice, 
przyjechała do mnie właśnie z drugą siostrą, o której nie 
wiedziałam. 
Monika żartuje tak jak ja i jest pogodna. 
Jest bardzo pogodna. Czerwonym kolorem. 
 
Żółty: Mam trzydzieści cztery lata. 
Rozstaliśmy się gdy miałam pięć miesięcy  
a potem byliśmy w innych domach. 
Oni chodzili po domu i szukali i krzyczeli: Antoś, Beata! 
A my byliśmy już przeniesieni do innego domu. 
Gdy zamykam oczy to bym w to nie uwierzyła, 
Że mogliśmy się nie znaleźć. 
 
Żółty: Cały czas myślę o nich. 

Beata 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” w Poznaniu 
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Żółty kojarzy mi się z kwiatami 
Tak lubię kwiaty, lubię stokrotki 

Biały, gdy myślę o bieli to widzę biały dom 
To radość 

W tym domu jest obraz Jana Pawła II 
Lubię kolor różowy 

A świat wokół mnie jest 
Barwny, zielony, żółty 

I czerń ziemi 

Pulina 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pogodni” w Poznaniu 

Czuję smutek 
Ponieważ nie mogę się 

Spotkać z siostrą. 
Nie mam z nią już kontaktu. 

Gdzieindziej mieszka. 
Ale gdy się już spotkamy 

To będę czuła radość. 

rys. Robert 
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pragnienie szczęścia… 
nie chcę byś czuła moja miła, że Ciebie ciągle oszukuję 
ja tak naprawdę Ciebie kocham 
 
Ty twierdzisz, że Cię wykorzystuję 
mam żal do siebie moja miła, 
że dałem ponieść się emocjom 
 
nie jestem wart Twojej miłości 
jestem włóczęgą swego losu 
 
nie chcę Cię stracić moja miła 
Ty wciąż oddalasz się ode mnie 
 
zaufaj słowom mym i gestom 
zaufaj swemu przeznaczeniu 

Maria Wawrzyniak 

Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie 

Barwy szczęścia 
w moim odczuciu 
to wszystko, co mnie otacza… 
samo życie… 
miłość do drugiego człowieka 
i wiara w Niego… 
dla mnie najmilszą z barw szczęścia 
to należeć do Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie… 
dom rodzinny 
i ta wiosna, która jest najpiękniejszą porą roku… 

Taida Mendelska 

Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie 
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Śnił mi się kolorowy sen… 
Był w nim biały miś, 

żółty motyl jak cytryna, 
niebieski migdał, o którym czasami marzę. 

Były też zielone, niespełnione marzenia. 
Purpurowy mały kwiat i … 

skaczące zające, i… 
i nie wiem co jeszcze?! 

Obudził mnie szary zegar! 

Hanna Siąkowska 

Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie 

rys. Robert Adam 



tęcza malowana twoją kredką... Str. 20 

Fontanna, z której wydobywa się perłowa mgła 
zaczyna się wtapiać w spokojny zielony dywan.  
 
Leżę na tym kwiecistym dywanie. 
Wtapiam swe zimne, wesołe spojrzenie  
w ciepły blask złotego słońca.  
 
Ogrzewa ono ciało, koloruje skórę,  
uwalnia umysł od więzów rzeczywistości. 
 
Połączenia żywiołów – rosy i promieni słońca,  
współistnienia ich nawzajem  
materializuje w hologram ulotnej tęczy. 
 
Jej magia kolorów jak lustro odbija me serce, 
krwista czerwień, jak miłość, 
zieleń oddala napięcie, 
biel dodaje niewinności, 
błękit, ogrom oceanów, przysparza mocy, 
i żółte bezpieczeństwo. 
 
Wspomnienie, to jak zdjęcie, 
przywołuje ulotne myśli,  
zapisane w pamiętniku pamięci. 

Wiesław Piotrowski 

Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie 
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Szczęścia, szczęścia pomyślności . 
Niech  na naszych twarzach uśmiech gości . 

Jak piękny byłby świat , bez smutków chorób i cieni  . 
Wtedy by człowiek  rozkwitał ,  

Jak róże  wśród złotych , słońcem promieni , wtedy niech . 
Do nas zawita szczęcie bez smutków  i cieni ,  

Niechaj ta droga życiowa wybrana,  
tylko różami będzie wysłana,  

a promyk słońca, przyświeca obficie  
ludziom przez całe życie . 

Janina Szyszkowiak 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

Co to jest szczęście ? , często słyszę te pytanie . 
Odpowiedź  złożona , 

Jakkolwiek  brzmi odpowiedź , ja odpowiedzieć spróbuję . 
Bo dla mnie szczęście ma wiele barw,  

czasem jasnych szczęśliwych   
Takich  jak : 

- Świeża zielona trawa na łączce i młode listki na drze-
wach .  

- Widok błękitnego nieba z mych rodzinnych stron .  
A kiedy  słonce  już straci blask  w mych oczach , to wtedy 

wręcz odwrotnie … ciemnych, smutnych, byle jakich . 
Bo to są barwy szczęścia czasem smutne,  

innym razem radosne ,  
Więc trzeba się cieszyć, tym co się ma i patrzeć  na świat, 

W jasnych barwach . 

Krzysztof Utracik 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 
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Szczęście jak  słońce - ogrzewa świat cały 
I swoim blaskiem ożywia różanym ,  
W głębiach przepaści , w rozpadlinach  skały  
dozwala kwiatkom zakwitnąć wiośnianym . 
I wyprowadza  z martwych  głazów , łona coraz to nowe na 
przyszłość  nasiona , i słońce …. 
Wszystko dookoła cudownie powleka , żywe piękności  wy-
dobywa  z ziemi , jak błękit kolor z nieba i w morzu . 
A łąka jest zielona i wiele jest wiosną barw . 

Michał Kamieniarz 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

rys. Lilka Zawadka 
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Jakie barwy szczęście ma? 
Ciepłe, zimne? Powiedz sam. 

Może czerwone jak hiszpańskie wino, 
Albo zielone jak trawa, 

Lub też niebieskie jak chmury na niebie, 
Albo brązowe jak na stole kawa. 

 
Żółty jak kwaśna cytryna, 

Biały jak bałwan śniegowy, 
Różowy jak słodka  malina, 

Fioletowy jak bukiet fiołkowy. 
 

To jakie w końcu jest to szczęście jest? 
 

Ja tak myślę, że jak tęcza, jest to szczęście - kolorowe , 
I dziękuje , że codziennie  dostaję je świeże  i nowe . 

Małgorzata Doroźińska 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

rys. Karolina Nowacka 
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Moje szczęście  widzę najbardziej w kolorze zieleni ,  
Bo to jest najpiękniejsza  pora roku - wiosna  z budzącą się 
do życia przyrodą . 
 
Widzę łąkę zieloną przyozdobioną różnym kwieciem ,  
Drzewa i krzewy w lesie , które na nowo obsypane  są mło-
dymi  zielonymi liśćmi . 
Lubię usiąść , posłuchać pięknego śpiewu różnych  ptaków i 
pomarzyć , o swojej wyśnionej dziewczynie , 
 której tęczówki oczu też są koloru ciemnozielonego . 
  
To moje wymarzone szczęście . 

Roman Stachowski 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

rys. Małgorzata Doroźińska 
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Szczęście jest jak zielony ogród wiosną,  
który kolorami się mieni. 

Tulipan z żonkilem układa kolorowy dywanik, 
Jak motyl różnobarwny figlujący nad czerwonymi makami, 

Jak słoneczko złote rzucające ciepłymi promieniami. 
Szczęście to niebieski strumień wody tryskający z fontanny, 

Zielone żabki na trawie i skowronek  
na różowym krzewie rozśpiewany. 

Nad białą malwą fruwa pasikonik zakłopotany, 
Żółtą pszczółką zajadającą się pyłkiem kwiatowym. 

Jak ogród, który ożywa po wiosennym deszczu. 
Bądź gotowy na przyjęcie szczęścia wiosną. 

 Szczęście ma kolor wiosny. 

Agnieszka Brambor 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

Najszczęśliwsi są ludzie najmniej zazdrośni,  
bo pomimo tego , że droga do szczęścia jest  
ciemna ciernista, jest oświetlona nadzieją. 

Każdy dzień jest zaproszeniem do kolorowego,  
jasno żółtego, seledynowego i błękitnego szczęścia.  

Najbarwniejsze kwiaty szczęścia rozkwitają,  
gdy opromienia je światło miłości. 

Ewa Dederek 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 
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Szczęście dane przez Boga. 
Dzięki ci, Boże pozwalasz mi cieszyć się każdą chwilą. 
Budzić się rano i widzieć jak słońce  
wznosi swe rudawe skronie. 
Dzięki ci Boże, że pozwalasz cieszyć się widowiskiem twa-
rzy kochanej matki, która promienieje różowym blaskiem.  
Dzięki Ci Boże, że pozwalasz cieszyć  
się widowiskiem przepięknej   
natury, która mieni się kolorami tęczy.  
Pozwalasz oddychać powietrzem czystym  
jak nie skażona biel.  
Dotykać soczystej zieleni traw.  
Dzięki Ci Boże, że pozwalasz uczyć się darem  
życia jakie nam dajesz.  
Szczęściem moim jest, że żyję, kocham i jestem kochany.   

Piotr Kita 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

rys. Lilka Zawadka 
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Szczęście 
Czerwone jak dom 
Taki duży z cegły 

Z ogromnym dachem 
Dom jest najszczęśliwszy na świecie 

Szczęście jak koło czerwone 
Albo czerwone kredki, którymi 

Narysuję czerwony dom 
W którym jest ogromne, 

Ogromne szczęście. 

Lilka Zawadka 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji „Pomoc Maltańska” w Poznaniu 

Zawsze móc oglądać w telewizji 
To co lubię najbardziej- na zielonej trawie mecz. 

Albo w piłkę grać samemu 
I piwko sobie pić. 

Rano móc wstać spod kołdry 
Żeby kolorowy rysować świat, 

Może to walizka jest czerwona, która w pokoju stoi 
I daleką podróż wróży. 

Robert Straburzyński 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji „Pomoc Maltańska” w Poznaniu 
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Szczęście to olbrzymia paleta barw, to nie jest jakiś żart. 
Szczęście określa się w wielu kolorach tęczy,  
Ono nas w wielu sprawach wyręczy. 
Szczęście to jak błękit  nieba, 
to w naszym życiu potrzeba. 
Słońce wtedy świeci złocistymi promieniami, 
droga usłana jest czerwonymi różami. 
Trawa staje się zieleńsza, 
decyzja bywa rozsądniejsza. 
Wtedy serce jest czerwieńsze, 
życie staje się weselsze. 
Świat wydaje się różowy, 
piękny barwny kolorowy. 
Co ci do szczęścia potrzeba, 
chyba błękitnego nieba 
słońca, światła, i żadnego cienia. 
Jak jest zdrowie i powodzenie w miłości,  
wtedy w naszych sercach właśnie szczęście gości. 

Piotr Wencka 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jastrowiu 

rys. Robert Adam 
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A szczęście, jest fruwające-zamknięte w grubej, pękatej sko-
rupce wesołej czerwono-czarnej biedronki. 

Szczęście jest złotem,  
jak słońce wysyłające promienie gorące. 

Szczęście jest, jak płynąca szara struga deszczu. 
Błyszczą wtedy kochające oczy, z kropli wody mieniącej. 

Następuje wzruszenie drżące, 
 jak by się było na pięknej zielonej łące. 

Szczęście mieni się brązem kory drzewa kiedy radość na 
polach żółtych się rozlewa.  

Rozpościera  się błękit  nieba  
i do szczęścia nic już nam nie trzeba. 

A gdyby szczęście przyszło do mnie choćby tylko we śnie, 
to w blasku świetlistych gwiazd, nie wcześniej. 

Choć bez jest czasami pełen łez,  
to wciąż czeka na srebrzysty deszcz.  

Uśmiech szczęścia jest miodowa usta słodyczą,  
która zalewa nasze serca miłością. 

A gdybyś chciała zatańczyć na trampolinie jedwabistej  
to tańcz ze mną oczywiście. 

Piotr Wencka 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jastrowiu 
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Szczęście to Radość 

Szczęście to Miłość 

Szczęście kiedy ktoś miło odezwie się do kogoś 

A największe szczęście jakie mnie spotka 

to kiedy mecz na Euro wygra Polska 

I wtedy będę miał  sny biało-czerwone 

I na jakiś czas nie będę myślał o przyszłej żonie. 

Adam Wojciechowski 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach 

rys. Adam Wojciechowski 
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Dom spokojny to dla mnie 

Szczęście największe, 

Przed domem zieleń,  

a w domu słońce, 

Rozmawiam z mamą, mówię wiersz dla niej, 

Spaceruje w parku z kimś życzliwym, 

Pomagam koleżance, 

Jestem szczęśliwy. 

Jacek Kamiński 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach 

rys. Jacek Kamiński 
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Czym jest dla mnie moje szczęście … ? 

 
Dla mnie moim szczęściem są moi Rodzice, moja  Siostra. 

Dla mnie moim szczęściem jest to, że mogę uczestniczyć w 
Warsztatach Terapii Zajęciowej,  oraz że mogę pomagać mo-
jej grupie w  dyżurze i brać udział w różnych konkursach 
występach. 

 
Lubię chodzić na spacery, lubię kiedy jest lato, wiosna – 
wtedy też jestem szczęśliwa. 

Dla mnie moim szczęściem jest chodzenie do Kościoła. 
 

Dla mnie moim szczęściem jest to, że mam fajnego, milutkie-
go misia. 

 
Jestem też szczęśliwa kiedy dostaję małe, drobne upominki. 

 
Dla mnie moim szczęściem jest to, że mogę rysować piękne 
motyle, serca i domy, a później mogę obdarowywać tymi ry-
sunkami moich bliskich oraz znajomych. 

 
Dla mnie moim szczęściem jest to, że spotykam w moim ży-
ciu dobrych ludzi, którzy mi pomagają. 

 
Dla mnie moim szczęściem jest to, że mogę zrobić coś zupeł-
nie sama w miarę swoich możliwości. 

 
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam przeżyć kiedyś w mo-
im życiu coś fajnego... 

Karolina Nowacka 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach 
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Szczęście mi dają moi przyjaciele. 
Przy Damianie czuję się jakbym  

była jedną z tysiąca złotych gwiazdek. 
Przy Krzysiu czuję się bezpiecznie jak mały, biały miś. 

Przy Patryku czuję się szczęśliwa  
jak mała, niebieska mgiełka. 

Przy Adrianie czuję się szczęśliwa  
jakbym była na zielonej łące. 

Przy Paulinie czuję, że mam prawdziwą przyjaciółkę 
i czuję przy niej wszystkie kolory świata. 

Na Martę mogę zawsze liczyć jak na złocisty  
wschód słońca, na który czekam 

Z Patrycją mogę o wszystkim porozmawiać  
i czuję się jak błękitna fala z kolorowymi muszlami. 

Przy Jacku czuję, że mi serce bije jak złocisty dzwon. 

Zuzanna Walczak 

Zespół Szkół Specjalnych nr 104 w Poznaniu 

rys. Zuzanna Walczak 



tęcza malowana twoją kredką... Str. 34 

Jestem szczęśliwa, gdy jest bardzo ładna pogoda. 
Mogę iść na długi spacer z rodziną i z psem. 
Jestem szczęśliwa, gdy idziemy przez ładną, zieloną trawę. 
Czuję jak słońce mocno świeci. 
Widzę jak bardzo niebieskie są chmury. 
Jestem szczęśliwa, gdy idę z moją rodziną  
i z moim ukochanym psem. 

Justyna Wodniak 

Zespół Szkół Specjalnych nr 104 w Poznaniu 

rys. Justyna Wodniak 

Moje szczęście jest jak moja rodzina i przyjaciele. 
Wszystko jest bardziej błękitne i kolorowe. 
Świat wygląda jak marzenie, które się spełniło. 
 
Jestem szczęśliwa, że żyję w świecie pełnym bajek. 
Lubię spędzać wolne chwile z kolegami. 
Czuję się jak piękny kwiat na łące. 

Marta Wojciechowska 

Zespół Szkół Specjalnych nr 104 w Poznaniu 
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Jestem szczęśliwa, gdy  jest ładna pogoda. 
Mogę wyjść na spacer.  

Słońce jest takie żółte, a niebo takie błękitne. 
Ptaki wesoło ćwierkają 

A wiewiórka chodzi po gałęzi i zbiera sobie orzechy. 
Wszystko jest bardzo kolorowe, 

a ludzie uśmiechają się do siebie. 
Lubię, kiedy małe dzieci bawią się na placu zabaw. 

Lilia Krysia 

Zespół Szkół Specjalnych nr 104 w Poznaniu 

rys. Marta Wojciechowska 

Moim szczęściem jest, że dobrze gram w piłkę nożną. 
Szczęście, że biegam, dużo podaję, mocno kopię piłkę. 

Szczęście jest zielone jak boisko, 
Jak niebiesko- białe szaty Lecha. 

Szczęście, że jestem kibicem Lecha Poznań. 
Szczęście jest wtedy, gdy kogoś kocham. 

Dominik Gozdowski 

Zespół Szkół Specjalnych nr 104 w Poznaniu 
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Kiedy mi się coś udaje 
Kiedy wstaje dobry dzień 
Kiedy zdrowie mojej mamy-jest 
Kiedy niebo jest błękitne 
Kiedy śpiewam i maluje, kolorami świat 
Kiedy słońce świeci-jasno 
Kiedy ludzie dookoła dobrzy są 
Kiedy ta, o której myślę 
Uśmiech mi przesyła 
Kiedy trawa jest zielona, a myśli złote 
I na życie mam ochotę 
- to są takie małe chwile, 
które szczęścia dają TYLE!!! 

Krzysztof Rusinek 

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu 

rys. Lidia Krysia 
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Że jestem wesoły i zdrowy, 
Że mam dwukołowy rower granatowy, 

Że lubię tańczyć, 
I że mi się podoba 

Pomarańczowy kolor pomarańczy 
Dzięki ci!! 

Że jeansy mam niebieskie, 
I że w sumie życie mam królewskie, 

Że rodzinę mam kochaną, 
Że jest w domu mały pies 

Że mi zawsze ktoś pomoże, 
Kiedy w życiu szaro jest 

Dzięki ci !! 
Że w ogrodzie rosną kwiaty, 

Żółte i czerwone, 
Że mi w okno świeci słońce, 

Że mam całkiem ładny domek 
Że mam ptaszki kolorowe 

I różowe myśli 
I że mi się czasem 

czerwona wyścigówka przyśni 
dzięki ci!! 

Że wczoraj dziewczyna mi się śniła 
I że była bardzo miła, 

Że niebieskie oczy miała 
I że mi się podobała 
Za te kolorowe sny 

- O szczęście 
Dzięki ci!! 

Tomasz Zielonka 

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu 
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Już maki czerwone 
I rosa na trawie z rana 
Już ptaki gniazda budują 
I do życia się szykują 
Słońce żółto i mocno przygrzewa 
I zielenią się drzewa 
Wiosna tęczą po deszczu maluje świat 
Już długie spacery i ciepły wiatr 
Myśli różowe przychodzą do głowy 
I nowe nadzieje budzą się ze snu 
Na sercu lekko 
Tak jak dawno nie było 
To jest szczęście, 
A może przyjdzie i miłość!!! 

Patrycja Janowicz 

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu 

W moim pięknym ogrodzie są kwiaty 
I zawsze świeci słońce 
Mały domek i winogrono. Cisza! 
Czasem wiatr drzewa kołysze 
Zielono mi!! 
Ptaków śpiew i staw 
Żaby, ryby i wędkarze 
Łabędzie ich dzieci (suchy chleb) 
Dynie, cukinie, maliny, żółto, zielono, czerwono 
Koty za płotem, święty spokój 
W moim pięknym ogrodzie 
Zielono mi!! 

Paulina Szynka 

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu 
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Kwiaty kwitną 
Na drzewach pąki 

- rozwijają się (będą owoce - soczyste) 
Na niebieskim niebie ptaki i słońce 

Czasem wieje lekki wiatr 
Czasem pada ciepły deszcz 
Z daleka przylatują bociany 

Na łąkach maki czerwone 
I żaby zielone rechoczą 

Czasem wieje lekki wiatr 
I drzewami w lesie kołysze 
Czasem pada ciepły deszcz 

I trawa rośnie potem 
Zwierzęta ze snu się budzą 

Po świecie spacerują 
Czarne koty na szare myszy polują 

Czasem wieje lekki wiatr 
Czasem pada ciepły deszcz 

…..wiosna tuż, tuż 
I szczęście też! 

Paulina Szynka 

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu 
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Szczęście! Co to takiego? 

To tęcza kolorów, która każdego dnia 

przynosi inny kolor sprawiając radość. 

Poniedziałek kojarzy mi się z białym – 

Łagodny na początek tygodnia, 

Wtorek z żółtym – 

towarzyski, aby być w ten dzień blisko przyjaciół, 

Środa z czerwonym – 

energiczny, by wziąć się do pracy, 

Czwartek z szarym – 

mało pomysłowy, na realizowanie dalszych planów, 

Piątek z pomarańczowym – 

niecierpliwy, bo nie można się doczekać weekendu, 

Sobota z fioletowym – 

wyluzowany, czas relaksu, 

Niedziela z zielonym – 

kolorem nadziei, aby kolejny tydzień 

przeżyć w tych samych kolorach. 

Anna Olendrowicz 

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie 

Jedno z uczuć szczęściem nazwano, 

Tylko jednemu imię to nadano. 

Ale co pod nazwą tą ujrzymy, 

Gdy co to szczęście pytanie postawimy? 

Szczęście to zbiór naszych emocji i reakcji, 

jest też poczuciem satysfakcji. 

Szczęście jest życiem, 

Kasia Szymańska 

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie 
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Jest wśród kolorów byciem. 
Bo gdzie tylko wzrok zwrócimy,  

To inny kolor zobaczymy. 
A więc szczęście ma barwy różne,  

By nasze życie niebyło próżne. Próżne? By nic nie robiło? 
Aby monotonnego świata nie tworzyło. 

Ale jak barwy szczęścia wyglądają, 
Jakie odcienie w sobie zawierają? 
Kolorów swoich szczęście ma tyle, 

Co latające pod Słońce motyle. 
Może być błękitne, jak kolor nieba, 

Gdy dzień wstaje i dojrzewa. 
Jak trawa wiosenna zielona, 

Kiedy poranną rosą zostaje zmoczona. 
Czerwone, jak róże świeżo zerwane, 

Gdy ukochanej osobie są ofiarowane. 
Może też przybrać kolor piasku, co w słońcu się jarzy, 

Podczas gdy dzieci bawią się na plaży. 
Jak krople deszczu co srebrną barwę mają, 

Kiedy wysuszoną ziemię radośnie oblewają. 
Ma także pomarańczowy kolor zachodzącego Słońca, 

Dla osoby wyczekującej świtu bez końca. 
Jak widać szczęście dużo kolorów wymieni, 

Jednak my nie szukajmy samych odcieni. 
Bo do nich potrzebne są bliskie osoby, 

Które wszystkiemu dodadzą urody. 
Gdybyśmy narysowali dom wieloma kolorami, 

Jaki by był kiedy mieszkalibyśmy tam sami? 
Wtedy stanie się wypłowiały, 

Taki malusieńki, mały. Lecz gdy z rodziną zamieszkamy,  
Kolorów jeszcze mu dodamy. 

Będzie zadziwiał barw swych ogromnością, 
A w środku przepełniony na zawsze radością. 
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Uczucia. Co to takiego? 

To… radość i smutek, 

Miłość i nienawiść, 

Szczęście i… 

No właśnie szczęście barw wiele ma, 

Lecz nie każdy je zna. 

Czerwony kolor wspaniały 

I przez wielu ludzi lubiany. 

Serca nasze symbolizuje 

I do miłości motywuje. 

Błękitny to kolor nieba 

Więc nic innego mu nie potrzeba. 

Żółty jest słońca kolorem, 

Niby czuwającym nad nami aniołem. 

Tak wiele ciepła nam daje 

I jasne dni rozdaje. 

Życia kolorem jest zielony 

I dzięki niemu nikt nie jest zawiedziony. 

Czterolistna koniczyna jest także zielona 

i cenna niczym korona. 

Pięknym kolorem jest fioletowy 

I podobny do niego purpurowy. 

Kwiatów wielu barwą 

Dzięki czemu radują duszę mą. 

Kierujmy się, więc jasnymi kolorami 

Niczym dobrymi uczuciami. 

Szczęście dadzą Ci barwy te 

Wszędzie gdzie będziesz znajdował się. 

Agnieszka Szymańska 

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie 
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Życie jest piękne, gdy żyć się umie. 

W życiu potrzebne jest szczęście. 

Gdy jedno serce drugie rozumie. 

A przecież miłość to szczęście. 

On i Ona 

Chłopak i dziewczyna. 

Książe i królewna. 

Król i królowa 

Miłość. Oni. Ona mówi: 

„chodź pomaluj mój świat” 

On bierze pędzel i go maluje. 

Najpierw uruchamia wyobraźnie. 

Robi wszystko, to co robił we śnie. 

Wypełnia jej oczy blaskiem. 

Wpuszcza w jej włosy wiatr. 

Bierze zieloną kredkę i koloruje jej sukienkę, 

a później kwiatom nadaje kolor żółty. 

Na jej małe i delikatne nóżki wkłada złote buciki. 

Maluje jej uśmiech. 

 

Zmienia brzydkie kaczątko w łabędzia. 

 

Gdy można kochać jawnie, nie skrycie 

I być kochanym przez całe Życie … 

 

..wołamy.. 

„wyryj w moim sercu siebie” 

Julia Pruchniewska 

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie 
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Konkurs literacki 

„Pastele” 

kredka w ręku dobrego człowieka  

... 
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Nasze kredki pastelowe są wielokolorowe, 

ich kolory rozmaite rozweselą tobie życie. 
Namalują wszystko, czego tylko pragniecie, 

każdą najpiękniejszą rzecz na świecie. 

Nasze kredki pastelowe są naprawdę odlotowe. 

Kupujcie kredki pastelowe, 
bo drogo nie kosztują i bardzo ładnie rysują!!! 

Beata Ćwiertnia 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim 

Nasze kredki pastelowe 
Przy ostrzeniu są wzorowe 

No a przy tym w rysowaniu 
Nie mają równych w konkurowaniu 

Nawet za granicą głośno 
O ich kolorach się rozniosło 

Biją rekordy sprzedaży 
O jakich każdy sklepikarz marzy 

Piotr Pachura 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim 

rys. Beata Ćwiertnia 
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Kolorowe Pastele na zajęcia noszę 

Kolorowe Pastele uwielbiają mnie 

Kolorowe Pastele, kiedy je poproszę  

namalują wszystko, co w marzeniach jest: 

Namalują zamek i przy zamku fosę 

I wesołe chmurki na deszczowe dni. 

A gdy w podróż jechać przyjdzie mi ochota -  

prawdziwy autobus namalują mi. 

Radosław Biniaś 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim 

rys. Sławomir Roszak 



17.maja 2008. „Zabawa kolorami” Str. 47 

Kiedy jestem markotny  

zawsze mnie rozbawią. 

Siadamy przy ławie i kredki i ja. 

Namalują klowna,  

zebrę bardzo śmieszną,  

lwa na hulajnodze i w autobusie ja. 

Radosław Biniaś 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim 

rys. Radosław Biniaś 
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Kredki małe, kredki duże 

Rysują i drzewa i trawę i róże 

Pomogą ubarwić karteczkę białą 

I stworzyć pracę piękną i wspaniałą 

Kredkami narysuję i mamę i tatę 

Narysuje krajobraz a w nim polską chatę 

Narysuję kota, psa i chomika 

I nawet myszkę co do dziury zmyka 

Będę rysować, rysować, rysować 

Muszę wszystkie kartki pomalować 

Cały świat pomaluję na nowo 

Niech będzie pięknie, wesoło i kolorowo. 

Kamila Gibka 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu 

rys. Rogliszka 
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Nie wiem, czy wszyscy wiecie 

Jaki skarb mamy na świecie 

Kredki pastele  

Na co dzień i niedzielę 

Wszystko nimi narysujesz 

Bajkowy świat wyczarujesz 

W ręce chętnie wpadają 

Ostrzenia nie wymagają 

Kredki pastele. Jakich niewiele! 

Sprzedawca pasteli bardzo się weseli 

Bo wszyscy je kupują i nimi rysują 

Są nietoksyczne i zdrowe 

I bardzo kolorowe 

Pastele jedyne na świecie 

Wśród kredek większego skarbu nie zajdziecie 

Wioleta Kosmacz, Maria Dela 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” w Dopiewcu 

rys. N.Czajka 
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Nasze kredki pastelowe są do pracy wciąż gotowe. 
W poniedziałki i niedziele w torbie noszę swe pastele. 
 
Dzisiaj rano zobaczyłem piękną tęczę kolorową, 
 którą potem rysowałem moją kredką pastelową. 
 
W szkolnej szafce na regale leżą kredki nieco stare.  
Pomyślałem sobie wtedy kupię nowe kredki pastelowe. 
 
W pochmurny dzień życie kolorowe zapewnią  
Ci kredki pastelowe! 

Praca zbiorowa 

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 

Kupuj pastele, a dadzą Ci radości wiele. 
Są cenniejsze niż złoto, bo nie są wyrzucane w błoto. 

Anna Olendrowicz 

Gimnazjum nr 1 Puszczykowie 

rys. Anna Olendrowicz 
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Czy jest na świecie coś piękniejszego, 
Od rysunku dziecka bliskiego, małego? 

Czymże rysować ma blond – chłopczyna, 
Gdy mu zabrała PASTELE dziewczyna? 

 
 ******       

 
Poszła mama na zakupy, 

Chłopiec siada koło muchy. 
Płacze, wije się i krzyczy: 

”Ja PASTELE mieć chcę!” ryczy. 
 

****** 
 

Każdemu zależy na jednej rzeczy, 
By rysować wszystko – od słońca do mieczy. 

PASTELE najbardziej się do tego nadają, 
Kupują ci, którzy się każdej sprawy imają. 

Maria Piórkowska 

Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie 

rys. Maria Piórkowska 
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Kup pastele kolorowe 
One są bombowe. 
Kup pastele kolorowe 
One są międzynarodowe. 

Maksymilian Behr  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 

Tęczowe pastele rysują jak wiatr 
Tęczowe pastele narysują Ci kwiat 

Olga Iwaszkiewicz 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 

rys. Maksymilian Behr 
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Pastele malutkie jak listki świeżutkie 
Pastele morele kupisz za tak niewiele 

Można je kupić nawet w niedziele 

Małgosia Jassem 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 

Chciałbyś kredki kolorowe 
przydatne i nowe 

Kup pastele za niewiele 
Bo frajda nimi rysować 

Dlatego warto je kupować 
Pastele w kolorach pełnych: 

Żółty, różowy, niebieski, zielony 
Wszystkie kolory 

Może je rozmażesz 
Może dasz je komuś w darze? 
Nie wiem co ja z nimi zrobię? 

Może dam w prezencie Tobie? 

Franciszka Friedrich 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 

rys. Albert Konik 
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Weź w tygodniu i w niedziele kolorowe swe pastele i 
namaluj cały świat, bo gdy kredki w ręku mam 
świat jest piękny mówię wam. Gdy pochmurne 
przyjdą dni już na kartce słońce lśni , potem trochę 
zielonego i już trawkę masz kolego. 
Gdy niebieską kredkę mam wyczaruje niebo wam, 
potem kwiaty kolorowe świat jest piękny mówię 
tobie. Więc gdy pasteli jeszcze nie macie 
powiedzcie o tym mamie i tacie. Bo pamiętajcie moi 
mili komplet pasteli każdemu dziecku czas umili . 

Agnieszka Hetmann 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 

Chcesz się zabawić rysując? 
Kup nasze pastele, a zobaczysz jaki świat jest kolorowy! 

Klaudia Chudzicka i Julia Lerczak  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 

rys. Franciszka Friedrich 
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Najlepsze na świecie kredki u mnie!!! 
Znajdziecie je tylko w sklepach ze szkolnymi przyborami. 

Jeśli kupicie je teraz to dostaniecie breloczek i 10 % zniżki. 
 Tylko w sklepach z przyborami szkolnymi!! 

Natalia Haściło 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 

Tylko tu kupisz tak wspaniałe pastele, 
wszystkie kolory za tak niewiele! 
Jeden obrazek, wszystkie kolory. 

Najlepsze kredki 
Super kolory! 

Sonia Haściło 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 

rys. Agnieszka Hetmann 
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Pastele, pastele  kolorów znają wiele  .  
Żółte, zielone, czerwone,  
do rysowania zawsze są gotowe . 
Więc drodzy przyjaciele  nie traćcie czasu zbyt wiele, 
Tylko łapcie  pastele i malujcie obrazów wiele . 

Przemysław Turkowiak 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

Czy wy wszyscy o tym wiecie.? 
Że kredki pastelowe są, najlepsze na całym świecie ? 
Dzieci, dzieci, kupujcie 
owe  kredki pastelowe . 
Proszę dużo kolorować , 
bo nie trzeba ich temperować . 
Białe, żółte, kolorowe, są kredki pastelowe . 

Janina Szyszkowiak 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

rys. Agnieszka Chudzińska, Julia Lerczak 
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Są to wiersze i rymowanki    

można to kupić bo są śmieszne . 

 

 Śmielej ludziom spojrzę w oczy,  

 mającym już coś  w głowie . 

 

Jakie uwagi ludziom otwierają oczy , 

Teraz poznaje ,kto mi dobrze życzy . 

Pastelki  - kredki  piszą i rysują , 

bo palce ich nie mogą utrzymać 

Michał Kamieniarz 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

rys. Małgosia Jassem 
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Kredki pastelowe  kupić możemy sobie i  
 namalować wiosnę . 
Bo ją już mamy , to ją namalujemy 
kwiatki dla mamy . 
Malujemy, kaczki, bociany ,  
czajki i polskie niezapominajki.  
Wiosna w lesie w polu i na łące,  
po trawie kicają zające . 

Lesław Litwa 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

- Kredki pastelowe są bardzo kolorowe ,  
  Można nimi malować wszystko dookoła,  
 nawet bardzo duże koła. 
 
- Bardzo lubię kredki pastelowe,  
  bo są bardzo wyraziste i kolorowe. 
 
- Kredki  pastelowe są najlepszym na świecie , 
  towarem, dlatego że się wolno ścierają i nie łamią.  
  Warto kupić te kredki , bo są tanie   
  same rękę prowadzą  po kartce, 
 I wciąż rysują coraz ładniej. 

Paweł Przybyła 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 



17.maja 2008. „Zabawa kolorami” Str. 59 

 Jestem Edek, stary zgredek , z krainy wiecznych kredek  . 

Gdzie mam fabrykę pastelowych, przecudnych kredek  . 

A teraz słuchajcie uważnie , bo zapodam wam reklamę 
mych przecudnych  pasteli marki  „zgredek ” 

-  Gdy tracisz życia sens, 

-  gdy twój świat traci resztki  koloru, 

-  gdy potrzebujesz tchnienia, by  twój  świat nabrał koloru, 

-  gdy poza pastelami nie widzisz innych kredek . 

To już chyba nadeszła pora,  

by kupić me pastele, marki  ,, ZGREDEK” 

Które nadają się prawie do wszystkiego prócz jedzenia. 

Kupując me pastelki, osiągniesz sukces w sztuce wielki !!  

Więc nie czekajcie ani chwili  

Biegnijcie do sklepów moi mili . !!!  

Krzysztof Utracik 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 
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 Kredki pastelowe to,  

 towar najcenniejszy w świecie. 

Pastele ładnie kolorują, bo nigdy nie cieniują. 

Ten kto barwi pastelami ma już obraz skomponowany. 

Gdyż wszystkie pastele są jak drzewa i krzewy, 

Okwiecone oraz kolorowe.  

Roman Stachowski 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

rys. Natalia Haściło 
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Masz dużo kasy i nie wiesz,  
co z nią zrobić ? Podpowiem Ci :  
Kup paczkę kredek pastelowych  

Firmy ,, ŻUCZEK  GNOJAREK “!!! 
Gwarantuje Ci, że dobrze na tym wyjdziesz.  

Te kredki nie pękną nawet do końca swego życia,  
(chyba, że masz uścisk jak Pudzian lub Gołota) 

I pamiętaj, żeby nie wkładać ich do wody,  
Bo niestety mogą się rozpuścić i nic nie zostanie. 

Nie zastanawiaj się i kupuj, bo ta firma może niedługo  
zbankrutować z powodu braku kulek nawozu, 
( dla niekumatych  -  pewnie widziałeś kiedyś  

robaka pchającego jedną z takich kulek)  

Małgorzata Dorozińska 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

rys. Olga Iwaszkiewicz 
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Za górami, za lasami żyło sobie siedmiu krasnal. Całe dnie 

pracowali w mrocznej kopalni diamentów. Wracali do domu 

bardzo zmęczeni. Było im smutno, bo nie zauważali piękna 

przyrody. Przed oczyma mieli mrok kopalni.  

Najmłodszy z krasnali Duduś postanowił to zmienić. Kiedy 

bracia poszli do pracy, pobiegł do Maczka i poprosił o kolor 

czerwony. Maczek dał mu czerwoną kredkę. Potem poszedł 

do nagietka i dostał pomarańczową kredkę. Od słonecznika 

dostał żółtą, od trawy zieloną, od niezapominajki niebieską, 

od bratka granatową, a od dzwonka piękną fioletową  

kredkę. 

W domku namalował pastelami cudowną tęczę z siedmiu 

kolorów. Po powrocie z pracy, zdumieni krasnale ujrzeli 

piękne kolory. Od tej pory po pracy odpoczywali patrząc na 

siedmiobarwny pas tęczy.  

Kiedy będzie Ci smutno, chwyć pudełko pasteli i namaluj 

pięknu obrazek. Powieś go na ścianie, a na pewno Cię roz-

weseli. Piękne kwiaty namalowane na laurce kolorowymi 

kredkami, będą doskonałym prezentem dla kochanej osoby. 

Misie, lalki, zabawki, pomalowane kredkami wprowadzą 

Cię w zaczarowany świat kolorów. 

Więc do dzieła, nie czekaj i nie zwlekaj, chwytaj pastele ma-

luj!! Odkryj w sobie talent. 

Trele morele najlepsze są pastele!!! 

Arkadiusz Dederek 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 
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Fajne  kredki pastelowe, 

Kolorowe, księżycowe, malinowe, morelowe 

Można z nimi spędzać czas! 

Cały czas, przez cały czas!   

Są najlepsze do kreślenia 

Rysowania, podliczania.  

Prace rysowane nimi, 

Nie pomylą się z innymi! 

Takie kredki w torbie nosze, 

Bo pastele wciąż są w modzie!   

Kupcie kredki pastelowe 

Bo są bardzo odjazdowe!   

Nie oliwne, nie warzywne 

Nie solone, nie mrożone 

Nie powolne, nie sportowe 

Tylko Kredki Pastelowe!   

Małgorzata Szwerenec, Nikodem Bereszyński 

Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji „Pomoc Maltańska” w Poznaniu 

rys. Sonia Haściło 
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Kup pan kredki pastele, co kosztują niewiele. 

Koszt ich jest niewielki, uwolnisz pan swoje wdzięki. 

Namalujesz pan, swój własny świat  

kolorowy piękny i bez wad. 

Te kolory są magiczne, wszystko malują dynamicznie. 

Gdy je ręką wprawisz w ruch, wyjdzie pejzaż, że aż uch. 

Uwaga - Uwaga! tylko u mnie najpiękniejsze  

kolorowe kredki 

Dla szkolnej dziatwy ich piórnika, teczki. 

Same malują, same rysują, piękne pejzaże komponują. 

A one są- pastele na co dzień i na niedziele. 

Dla młodszego i starszego, dla laika, wybrednego. 

Jak malujesz, czy rysujesz –piękny obraz skomponujesz. 

Gdy sobie kupisz kredki pastelowe, wielokolorowe 

To namalujesz swój własny świat, pełen pięknych barw. 

Gdy masz swoje pastele ,wtedy nie trzeba tak wiele. 

A są one przebojowe, barwne-kolorowe. 

Gdy tylko weźmiesz  je do ręki, zaraz miną twe udręki. 

Paleta ich barw cię uniesie – 

w świat fantazji gdzieś zaniesie. 

Piotr Wencka 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Jastrowiu 
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Hej czy wy wiecie 
Czym pastele są na świecie! 

To zaczarowane kredki 
Z nimi świat jest piękniejszy. 

Blaski i cienie 
Tła wypełnienie 

Kolory przecudowne 
Przejrzyste i błyszczące 

Wszystko wydaje się łatwiejsze. 
Truskawki jak maliny 

Gruszki rosną na wierzbie 
Motyl barwami tęczy 

lata nad lazurowych morzem 
każdy kolor pełen emocji 

pachnący zielonym jabłuszkiem. 

Ewa Frankowska 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach 

rys. Przemysław Turkowiak 
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Pastele, pastelowe, odjazdowe, kolorowe. 
Kolorowe - odlotowe do zabawy wciąż gotowe. 
Kolorowe - waniliowe, truskawkowe, czasem i czekoladowe. 
Kolorowe – odmalują szary świat w barwy tęczowe. 
Kolorowe – pastelowe jak ciasteczka kokosowe. 
Kolorowe – dla każdego twórcy skarby najcenniejsze, lepsze 
niż torty ananasowe.  
Kolorowe – posiadanie przez każdego od  
1-100 lat obowiązkowe. 
Kolorowe , szczerze oddane, Twoje pastele. 

Katarzyna Kośmicka, Justyna Szukała 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek” w Owińskach 

rys. Andrzej Badek 

rys. Katarzyna Schmidt 
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Kto wymyślił PASTELE 
Miał rozumu wiele 

Są to super kredki, ,,git” 
I to nie jest żaden reklamowy chwyt 

Pastele pięknych kolorów i odcieni 
Mają wiele 

Są jak nasi przyjaciele 
Można nimi wszystko narysować 

Inne kredki mogą się przy nich tylko schować 
Kupujmy pastele 

W dzień powszedni i w niedziele 
Z pastelami piękny jest świat 
Każde drzewo i każdy kwiat 

Więc nie bądź ciele – kup PASTELE!!! 

Marcin Szambelan, Paulina Szynka 

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu 

rys. Krzysztof Lubik 
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Pastele to kredki kolorowe i odjazdowe 
Można je kupić w każdym papierniczym 
I to się liczy 
A jak coś nimi narysujesz w konkursie plastycznym 
Pierwsze miejsce wyczarujesz 
Mają wszystkie barwy świata 
I kolory tęczy 
Kto nimi rysuje ten bluesa poczuje 
Takich jak pastele nie znajdziesz wiele 
Mają w sobie coś takiego 
- niezwykłego 
Że polecam je Tobie 
Koniecznie – kup sobie!!! 

Tomasz Zielonka, Natalia Kowalewska  

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu 

rys. Magdalena Kalinowska 
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rys. Roman Stachowski 

Pastele są najlepsze, każdy o tym wie 
A ten kto nie wie, niech przekona się 
Są w kolorach tęczy, nie zawiedziesz się! 

Albert Konik 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Puszczykowie 
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Jesteśmy kredki  pastelowe zawsze na starcie, 
Do rysunku gotowe. 

Agnieszka Brambor 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

rys. Agnieszka Brambor 

Pastele to są kredki  odlotowe ,  
Bo są bardzo kolorowe , namaluje nimi kwiatka ,  

no i pewnie też prosiaczka ,  
Są tu wszystkie  barwy i odcienie . 

Więc maluj jak marzenie . 

Włodzimierz Firlej 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 
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Kredki pastelowe są bardzo kolorowe, 
Mają w sobie ciepło i zimno. 

Przedstawisz nimi świat jaki tylko pragniesz, 
Świat pełen barw , ciepła i radości,  

Świat zimny i smutny. 
Są jak tęcza na niebie po wielkiej burzy, 

Przynoszą radość najmłodszym jak i starszym, 
Ekologiczne, nie toksyczne. 

 
Kup więc kredki pastelowe, 

A twoje życie stanie się magiczne i kolorowe. 

Piotr Kita 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Włoszakowicach 

rys. Lesław Litwa 
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