


Martwe znasz prawdy, 
nieznane dla ludu, 
Widzisz itwiat w proszku, 
w katdej gwiazd iskierce. 
Nie znasz prawd tywych, 
nie obaczysz cudul 
Miej serce 1 patrzaj w sercel 11 

M19~JJi!.!l~~ herb rodowy: Poraj 

!!!IJ.~1 A.dam 

!!rEJti_e_J._Dtt~:_ Bernard 

D-!-J:J'J...1!..~Q.: Mickiewicz 

JłlJ.!'.11!.C..e _ _!l_r_,1 Za.osie k/Nowogr6dka 

!!!-S:!-_,ll_r_,,i 24.12.1798 

~1!-!-.lr.._z_o_d_l~l&~ł koziorotec 

!Z.!~'S:ł do wglądu w archiwum 

!!-t.!-1 kogucia 

ls!>l-!>E-Q2?l~i. głęboki 

H!-.!tJ._!1~9?i!!!~2.P.!'.i szczególnie wraUiwy 

~rlt.Pl~!-QbQtQ.Pl.i zwichnięte serce 

B!fł •wypełnić w razie potrzeby 

u;_ą.1n.& 24121790 ... 

1111JJ!..A'!.tl!H Barbara C od Majewskich) 

11PJ.J!..!>.J9!ł Mikołaj 

tQGJ!P.H!'!>i T.\K 

llt'!.1l-U1!Ull!i. tona.ty 

!!~J..!'9J..i 6 

~;yA,u.t;.~lU!l*ti. posiada 

~I! ~~sł.i. poeta 

b.5?.Pl>.l.i literatura, podr6te małe i dute 

czyli poezja na wesoło ••• 

Który z mistrzów wywarł: większy wpł:yw? 
Który z dwóch jest watniejezy? 

Którego poezja ma większe oddział:ywanie? 

Każdy z wielkich przedstawi sam siebie, 
sam zadba o opinię sędziów, 
o opinię widzów, czyli waszą 

-Pojedynek na słowa 
-poezja śpiewana 
-top lista poetyckich przebojów ••• 
-znane wszystkim utwory literackie 
-obowiązkowe lektury szkolne i ••• 
-wkuwane na pamięć wiersze ••• 

Co artysta miał na myśli~ 
Tym razem odpowiedzą wam eami ••• 

T U R N I E J POETÓW 
-seeR:&I it:ts~ ~ rdyseria: SLAWOMiii. GAUDYN 

Q p _s_a_ c; ! ,,; 
A.dam Mickiewcz - ARTUR PACZESNY 
Juliusz Słowacki - JA.CEK ZDROJEWSKI 
Prowadząca - ALEKSANDRA PA.DZIKOWSKA 

realizacja .;wiatł:a - PIOTR BARTOSZEWSKI 
MAREK PLOCHARSKI 

realizacja d~więku - JERZY SOCHAL 
inspicjent sufler - HANNA STUDENT 

Jak puste kłosy 
z podniesion, glo•ll 
Stoję rozkoszy pr6!en i dosytu ••• 
Dla obcych ludzi mam 
twarz jednakową, 
Ciszę błękitu. 

.A.le przed Tobll 
głąb serca otworzę, 
Smutno mi, Betel 

§_!.j)_WA~l!Lherb rodowy: Leliwa 

!!IJ.~ Juliusz 

!!!:!:l!J..!'_!JłlJ.~i. brak 

l!-!-1~J.'.!t~J Słowacki 

!!IJ.!'.11!.C..e _ _!l_r_,_ Krzemieniec 

!!!-S:!-_,ll_r_,,i 4.09.l809r. 

~!?-!-Je __ z_o_d_i_~l!~ł panna 

!Z.!~~~ł wysoki lub niski 

!!-t.!-1 piórkowa 

!S'1-!>!_QH~i. powszechnie znany 

?il'.!'!l!Ls.z:s?lf!g,6_1,_n,!lł szczególnie ••• wielkim poetą był 

~tl!.Pl~!-QGQtQ9li. rozdarta dusza 

B!fł •zakodowany 

fJ_S~~i. 04091809'" 

11!lJJ!..A~1'l!H Salomea Cz Januszewskich) 

!JłlJ.J!...Q.JS!ł Euzebiusz 

t2!!~!P!l~!'!>i. nie stwierdzono 

!!~i.!'9J.l informacja poufna 

H!'~SH poeta 

tJ.gl>!>Jl literatura, podr6te tam i z powrotem 



l~I 
111"1.C •otaAUW 

-t.: RADMOR 

obsługa ga1lronomlc.1na 

ob1tuga lnlormalyczno 

=- izne Soft 
~:.~~~~=M_:_:_"~;; 

teat r chroni 
fllMA OCHIONY MIEN IA 

DISCIETIO 


