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Publikacja powstała w ramach projektu „Działdowska Uczta Literacka”, 

który uzyskał dofinansowanie dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

 

 

 

 

 



Wstęp 

„Działdowska Uczta Literacka” za nami! Dziękujemy, że byliście z nami! 

W trakcie tych czterech intensywnych miesięcy odbyły się spotkania autorskie, 

warsztaty ilustratorskie, pokazy mobilnego planetarium, teatry przy stoliku, 

turniej gier komputerowych, spektakle dla dzieci i wiele innych działań. Projekt 

mógł dojść do skutku, dzięki  dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Jednym z działań podczas projektu były warsztaty z kreatywnego pisania, 

podczas których pisaliśmy w bibliotece limeryki. Limeryki to krótkie zabawne 

wierszyki, zbudowane z 5 wersów (lub krótsze) o porządku rymów aabba. Trzeci 

i czwarty wers są krótsze o 2-3 sylaby. Zawsze w limeryku pojawia się jakiś 

bohater i jakaś nazwa geograficzna. Im bardziej absurdalna i zabawna treść - tym 

lepiej:) 

Takiego trudnego zadania podjęli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie: Natalia Wołejszo, Oliwia 

Pasztaleniec, Franek Rogalski, Emilia Szczęsna, Michał Grabiński, Wiktor 

Szczęsny, Maja Spalding, Maja Roguszczak, Filip Nadarzyński, Lena 

Repelewska, Ola Brzozowska. Młodzi limeryści na początku warsztatów 

dowiedzieli się, że czym są limeryki, potem mieli okazję posłuchać kilku 

limeryków Juliana Tuwima i Wandy Chotomskiej. Następnie każdy mógł 

spróbować stworzyć własne dzieło! Oto efekty naszych warsztatów! 

 

 

Pewna Alina z Olsztyna, 

znalazła pięknego zielonego bursztyna. 

Później poprosiła pewnego kowala, żeby wyrzeźbił małego krasnala. 

A z bursztynu zrobił Oktawiusza. 

 

Jakiś dziwny złodziej, który był uzbrojony  

lubił kraść czerwone małpiszony 

Wtedy kiedy lubi kraść 

ucieka w las 

A wtedy spadł ze stoku kamieni na ziemię. 



 

Raz w Działdowie jechała kózka w samochodzie 

I umiała pływać w wodzie 

Tak pływała na kłodzie, 

Że bach i już jest w wodzie. 

I tam bagienny potwór ją zeżarł. 

 

Raz królowa z Krakowa, 

Lubiła wymyślać różne słowa 

I raz ją spotkała krowa 

Aż się wystraszyła się na śmierć 

I wpadła do rowa. 

 

Pewien gość z Bajory, 

Bardzo lubił potwory, 

A gdy je spotykał  

To się ze strachu posikał. 

 

Pewien chomiczek z Kanady, 

Który nie lubił czekolady 

 Więc jadał słonecznik    


