KATEGORIA I (kl. IV-VI)
„Dary natury”
Matko Naturo, piękna bogini
dziękuję za twe hojne dary,
za śpiewającą wodę
Szumami zwaną,
za piękne stawy i potoki,
za rośliny chronione,
buki wysokie,
jodły strzeliste,
wieczorne żab koncerty
i śpiew ptasi,
co w serca zapada na długo.
Każdego dnia z dziełem Twych rąk się zaprzyjaźniam,
opowieści o nim uważnie słucham.
Matko Naturo, piękna bogini,
dziękuję za ten raj nam dany.
Martyna Pitura
kl. VI, SP w Rudzie Różanieckiej
I miejsce
„Wędrówka Roztoczańska”
Czy jest słońce, czy ulewa
na Roztoczu nikt nie ziewa.
Wszyscy torby swe pakują,
krajobrazów wypatrują.
Kompas, mapa i jedzenie
najważniejsze są w terenie.
Więc ruszają wszyscy naraz,
by Roztocze poznać zaraz.
Rezerwacie Sołokijo!
Jakże tu u Ciebie miło!
W Twym gąszczu już od dawnych czasów
buczyna karpacka królową lasów.
Nad Tanwią świat flory bogaty,
przepiękne są to rezerwaty.
Widłak, śnieżyczka, bez i porzeczka.
Ach, cóż to będzie za wycieczka!
Wąwozy, wzniesienia, doliny,
to ciekawostka dla każdej rodziny.
Są tu pomniki i cerkwie drewniane
przez turystów uwielbiane.
Ach, jakże tu piękne szlaki żółty i zielony,
po nich każdy chodzi jak szalony.

Patrzy, podziwia i fotografuje,
każdy element bardzo adoruje.
Jeleń, łoś, dzik, sarna,
fauna nie jest tutaj marna.
I wilk z rysiem też grasują,
wszystkich wkoło wypatrują.
Łasica tutaj też zamruczy
i sowa głośno zahuczy.
Ropucha nam drogę przeskoczy,
jaszczurka się w wodzie wymoczy.
Jeżyk kłuje nas kolcami,
gdy dotkniemy go palcami.
Krecik ryje kopce w ziemi,
aż mu głowa się czerwieni.
Więc zwiedzajmy wszyscy razem
ten krajobraz pełen wrażeń.
Roztoczańskie wędróweczki
to najlepsze są wycieczki.
Martyna Sopel
kl. VI, SP w Cieszanowie
II miejsce
„Roztocze, chcę tam żyć”
Cóż to, ach cóż to jest Roztocze?
Ach, to park krajobrazowy,
przez który turysta kroczy
I podziwia obraz natury kolorowy.
Piękno zwierząt i natury,
Wokół nas niebo i chmury,
Górki, lasy, pola i doliny,
O których całe życie śnimy.
To nie sen, to tylko natura.
Roztocze, chcę tam żyć.
Albo wracać co roku, hura,
Hura, chcę tam zawsze być.
Tam zabytki stare,
Można spotkać ducha lub marę.
To tylko legendy i baśnie,
o tym opowiadałam właśnie.
Julia Tabaka
kl. VI, SP w Horyńcu-Zdroju
Miejsce III

„Diabelski Kamień”
Z całą moją rodziną
na letnią wycieczkę wyruszamy,
ciekawą trasę wybieramy.
Mijamy dwa zakręty,
cztery uliczki, kilka domów
i trzy tabliczki.
Na koniec drogi idziemy przez las,
pełen drzew, krzewów, kolorów.
Wśród zielonych borów,
bez większych oporów,
znajdujemy duży kamień.
Ach, cóż to za głaz,
co wielkością straszy nas?
A – już pamiętam –
to przecież „Diabelski Kamień”.
Ten, co go diabli przynieśli,
ten, przy którym zawsze siadamy
i z bliskimi piknik urządzamy.
A na tym pikniku, jedząc przysmaki,
z ciekawością spoglądamy na kamień
i wyrzeźbione na nim przez naturę znaki.
Potem wyprawę zakańczamy
i do domu pełni wrażeń powracamy.
Julia Presz
kl. IVa, SP w Horyńcu-Zdroju
wyróżnienie
„Zatrać się w ciszy”
Od 1998 roku Park Krajobrazowy
Puszczy Solskiej
Wśród lasów i szypotów rwących
znajduje się.
Tu każdy ukojenie spotka,
czy będąc na spacerze, czy jeżdżąc na rowerze.
Tu spotkasz ciszę w wierzbie borówkolistnej,
ciszę w drzewostanie i przepych
w szumie potoków i borach sosnowych.
W lilii złotogłów zatracisz swe myśli,
i piękno ujrzysz w śnieżyczce przebiśnieg.
A gdy wśród otulin ciszę i spokój zachowasz,
To spostrzec możesz i dudka, i żurawia,
i boćka czarnego, co pstrąga potokowego próbuje złapać.
I usłyszysz puchacza czy orlika „krzykacza'.
I zachowaj ostrożność wielką,
bo w parku swój dom mają
jeleń szlachetny i łoś, i borsuk,
a także jenot, co ślimaka zjada.
Ze ścieżek nie zbaczaj, bo

wilk szary na straży stoi i łobuzów przegoni.
Filip Czarnecki
kl. Va, SP w Narolu
wyróżnienie
„Wielki Las”
Wracam myślami,
do tamtych lat,
gdy naszym schronem
był Wielki Las.
Drzewa iglaste, liściaste
i suche.
Jednak to miejsce
miało swą duszę.
Gdy będziesz smutny,
nie łam się kolego.
Przyjedź do podkarpackiego
Parku Roztoczańskiego.
Mowa o zwierzętach
oraz roślinności.
Do pięknego krajobrazu
zapraszamy gości.
Michalina Makuch
kl. VI, SP w Cieszanowie
wyróżnienie

