NAGRODZENI ZOSTALI:
Magdalena Traczyńska

(szczególnie za słowa: Myśl to jest wielce optymistyczna, że kaczka tak była altruistyczna).
Kaczka ma w paczce czerstwe bułeczki.
A dlaczego, po co? Poczytajcie, to się dowiecie :)
Kaczka pcha ochoczo taczkę,
bo ma na niej wielką paczkę.
Ma w niej mleczko? Niekoniecznie!
W paczce czerstwe ma bułeczki,
by częstować kuzyneczki.
Wieczorami tuż nad rzeczką
ucztę robi cyraneczkom.
Tam zwołuje wszystkie kaczki,
daje im pieczywo z paczki.
Dowiedziały się kurczęta
- Jaki powód tego święta?
Czy przyłączyć się możemy?
Czerstwe bułki chętnie zjemy!
Kaczka szczodrze je częstuje
i pieczywa nie żałuje.
Tak co wieczór na swej taczce
kaczka taszczy nową paczkę.
A czwartego już wieczora
czapla przyszła znad jeziora.
Ucztę obserwuje bacznie,
zaraz sprzeczkę z kaczką zacznie:
że sąsiadką jest znad rzeczki,
a żałuje jej bułeczki.
Że troszeczkę szczknie pieczywa,
bo z niej czapla jest uczciwa.
Więc częstuje czaplę kaczka,
ale znowu pusta paczka.
Uczty kończyć nie wypada,
po bułeczki jedzie rada.
Znów nad rzeczkę taszczy taczkę,
w niej z miasteczka bułek paczkę.
Bo ta kaczka w szczególności
lubi uszczęśliwiać gości.
Tę nową ucztę szczupak zobaczył,
że nie jest proszony - kaczce wybaczył.

Moczonym pieczywem sam się częstuje,
do paszczy szczupaka bułeczka wędruje.
Czmychnął czym prędzej między kamienie
i tam spokojnie przeżuwa jedzenie.
Nie oczekuje kaczka zapłaty,
bo czemu by miała zarabiać na tym,
że poczęstunek dostarcza w paczce
nie tylko własnych kuzynek paczce?
Myśl to jest wielce optymistyczna,
że kaczka tak była altruistyczna

Ryszard Konieczyński

(za poczucie humoru i oryginalność)
Kaczka w paczce wiezie czkawkę,
chce ją wywieźć na swej taczce.
Bo dokucza jej pół dnia,
choć wypiła wody dzban.
Nos swój też już zatykała,
lecz ta czkawka powracała.
Czkawkę w karton spakowała,
bo już mieć jej by nie chciała.

Emilka, Ania i Sławek Kuźniccy

(za umiejętność przekazania ważnej treści w oryginalny i pełen poczucia humoru sposób)
Kaczka w paczce ma kurczaczka. Kurczaczek został potajemnie wywieziony na taczce z
kurzej fermy, gdzie czekało go życie krótkie i nieszczęśliwe. Strażników przy bramie głównej
przekupiono czupa-czupsami. Całą akcję szczegółowo zaplanował koczkodan - włamywaczamator.

Marta Mikos
(nagroda specjalna)

Kaczka pcha ochoczo taczkę,
bo ma na niej wielką paczkę.
Ma w niej mleczko? Niekoniecznie.
Raczej mlecz, o tak, bezsprzecznie!
Mleczu kilo ze czterdzieści

(więcej paczka ta nie zmieści),
upchanego na życzenie
czapli, która przed szczepieniem
z nerwów mocno zeszczuplała:
czyra z czosnkiem odmawiała,
leszcza z bluszczem też nie jadła…
W gąszczu z głodu niemal padła,
czaplich piór wznieść sił nie miała,
co spostrzegła kaczka mała.
- Czekolady? pyta kaczka,
- Mleczu garstkę… i robaczka!

