Kącik Limerykowy
K

ącik Limerykowy strikes
back! Myśleliście, że tak
łatwo się mnie pozbędziecie?
Otóż niedoczekanie! Jeden
opuszczony Kurier to jeszcze
nie powód do Waszego tryumfu.
Lata lecą, Naczelni się zmieniają,
kolejne roczniki opuszczają zacne mury Staszica z maturą w dłoni… a Kącik Limerykowy trwa!
Tegoroczni Maturzyści właśnie
kończyli gimnazjum, kiedy Kącik
pierwszy raz pojawił się na łamach
SK, jako część Skafandra Autokefalicznego Dodatku. Prawie trzy
lata temu! Jak ten czas leci… Ale
nie czujcie się pominięci – pełne
archiwum znajdziecie na stronie
www.limerykowy.prv.pl (ten alias
czasem szwankuje, więc podaję też
adres bezpośredni: macmat.home.
staszic.waw.pl/limeryki).
Do rzeczy. Tym razem większość utworów jest pochodzenia
absolwenckiego, ale mam nadzieję,
że wkrótce to zmienicie. Starszym
należy się pierwszeństwo, dlatego
zaczynam od limeryków otrzymanych od Pana Jerzego, który w mailu przedstawił się jako maturzysta
XIV LO z 1981 roku:
Pewnej znanej poetce z Krakowa,
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Jerzy Bogdanowicz
Następnie dwaj autorzy, którzy
maturę zdawali w 2004 roku, oby-

dwaj zresztą wywodzą się z Podkowy Leśnej, do której jeżdżą tąż
samą kolejką WKD, w której i mnie
można czasem spotkać:
&KFLDáPQLFKMHGHQZ7\EHFLH
1DMPąGU]HMV]\E\üQDĞZLHFLH

Ä:V]\VWNLHSRZLDGDP

0y]JLSR]MDGDP´
'RG]LVLDMVLHG]LZNOR]HFLH

3HZLHQPLHV]NDQLHF5DGRĞFL
SRF]XáQLHGRV\WPLáRĞFL

3RV]HGáZLĊFGRRERU\

XSUDZLDüDPRU\
DĪPGODá\URJDWHSLĊNQRĞFL
+D]DUG]LVWNDZ%UDW\VáDZLH
:\JU\ZDáD]DZV]HSUDZLH
/HF]VZRMHQLH]Z\NáHV]F]ĊĞFLH
=DZG]LĊF]DáDZGXĪHMF]ĊĞFL
.DUHFLHDVyZZUĊNDZLH
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Mam nadzieję, że wkrótce licz
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ba limerykopisów rekrutujących
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się z aktualnych uczniów Staszica
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Kuba Skowron wzrośnie wielokrotnie, co zbawiennym okaże się dla naszego Kącika.
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Jak zwykle czekam na efekty
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Waszej zabawy z limerykami pod

V\QMąSURVLáGáXJR
adresem macmat@staszic.waw.pl.
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Gorąco zachęcam do próbowania
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– czasu zajmuje to niewiele, wystarczy odrobina chęci i ciut abs3HZQDZLHGĨPD]JyU\ĝOĊĪD
trakcji (nonsens mile widziany).
8P\VáVWDU\VZyMZ\WĊĪD
Do zobaczenia zatem w następnym
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Człowiek O Pięknym Imieniu
Mayday
Dobra, nadszedł wreszcie Wasz
czas, czas Młodzieży Szkół Średnich… a konkretnie jednego młodego człowieka z jednej szkoły
średniej. Swoją drogą, jak na debiut, to całkiem mi się podobają te
limeryki, w dodatku w zacnej liczbie trzech:
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