Wynurzeń krztyna w warmińskich trzcinach
1.
Tam, gdzie Warmińskie lśni Pojezierze,
na dolnej Warmii rybak wiecierze
w poprzek sadzawki w półcień rzucając,
zrzędzi na chłody, gdy wtem czmychają
w try miga rybki, bowiem huk
potężnych skrzydeł wzruszył buk.
2.
To bociek chwacki zwany Maciejem,
hrabią wśród ptactwa nie hreczkosiejem
ochrzczon już w praprababek dworze,
bo jest heroldem wiosny hożej,
z Afryki zdążał tu huk mil,
by znów ojcostwa zażyć chwil.
3.
Rzucił spojrzeniem na swe zrzedniałe
gniazdo, na wierzby na wpół spróchniałe,
gdzie w dziupli ściółkę skrzętna wiewiórka,
chybka i chwacka dorzuca piórka,
skrzydłami trzmieli hymn gra las,
że koło życia w ruch pchnąć czas.
4.
Zmożon wędrówką Maciej znużony
ten łut refleksji rzuca do żony,
że, choć przerzucił skrzydła przez morze,
znów w koło jarzą się znane zorze,

jakby nie zważał, że gna czas,
ponadstuletni rześki las.
5.
Gdy raz – dwa, szast – prast w Afryki stronę
zmierza, minąwszy Morze Czerwone,
cieśninę Bosfor tuż tuż wybrzeża
raz w raz i rok w rok, sam nie dowierza,
choć w okamgnieniu mknie łgarz czas,
że świat przechera wciąż kpi z nas.
6.
Ten, choć chuligan, gna na bachmacie,
ów, sam chucherko, chabetę straci.
Czy w Azji Mniejszej, czy na Saharze,
esy – floresy los chyżo maże,
gdy ten półdarmo szczęście ma,
ów nie najbłahszy haracz da.
7.
Któż w tym teatrze zarządza finał,
że nie nadąża z ruchem kurtyna,
nikt nie wysmaży ni krztyny gaży,
choć o suflerze niejeden marzy ,
kto scenarzysta, reżyser ów,
że bieży akcja bez czczych słów?
8.
„Czyś się mój mężu w wojażach sparzył,
że ci się humor znienacka zwarzył?”
- rzecze mu żona, bo czas już złożyć

jaja i prężnie dom ochędożyć.
Po co narzekać na zły czas,
gdy cud –przygoda czeka nas.
9.
Więc zacni goście krapkowiczanie,
gogolinianie i cni walczanie,
córuchny, syny cnej Opolszczyzny,
naszej zielonej małej ojczyzny,
gdy rok nam skradnie znowu kpiarz czas,
wróćcie tu do nas dwudziesty raz.

W konkursie wzięło udział 45 uczniów z innych szkół:
- Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach,
- Gimnazjum w Strzeleczkach,
- Zespołu Szkół Sportowych w Krapkowicach,
- Publicznego Gimnazjum w Walcach,
- Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach,
- Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach,
- Zespołu Szkół w Głogówku,
- Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
oraz 24 uczniów reprezentujących Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w
Krapkowicach.
Laureaci ( najmniej błędów 14):
W kategorii szkół gimnazjalnych:
1 miejsce Małgorzata Szafraniec uczennica Zespołu Szkół Sportowych w Krapkowicach,
2 miejsce Magdalena Szczygielska uczennica Zespołu Szkół Sportowych w Krapkowicach,
3 miejsce Sara Zimnik uczennica Gimnazjum w Strzeleczkach,
4 miejsce Piotr Herud uczeń Publicznego Gimnazjum w Walcach,
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
1 miejsce Brygida Chrzanowska uczennica Zespołu Szkół w Głogówku,
2 miejsce Agnieszka Kalińska uczennica ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach,
3 miejsce Katarzyna Obiedzińska uczennica ZSZ im. Piastów Opolskich w Krapkowicach

