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Zaczęło się od odstępstw od norm i pro-
jektów. W jednym z budynków poja-

wiło się na przykład pomieszczenie, które-
go nie było w planach. – Nie ma do niego 
żadnego wejścia, którym mogliby dostać 
się ludzie – mówi Zachariasz Elbenroth, 
nadzorca w architektoracie poznańskim. 
Pojawiły się także ślepe zaułki i dziwne na-
rośle na budynkach.

Są ofiary, a architekt milczy
Dziwnym zdarzeniom towarzyszą zaginię-
cia mieszkańców oraz wypadki śmiertelne. 
– Odnajdujemy zwłoki wrośnięte w ścianę 
lub zamknięte w zaułku bez wyjścia – rela-
cjonuje Edward Rzepa, dyrektor ds. służb 
porządkowych i interwencji. – Ci nieszczę-
śnicy giną z pragnienia, nikt nie słyszy ich 
wołania – dodaje. 
Głosu nie zabrał jeszcze architekt okrę-
gu poznańskiego. Nie wystąpił publicznie 

i nie wiadomo, gdzie przebywa. Tymcza-
sem pracownicy architektoratu są coraz 
bardziej zdezorientowani. 

Na kłopoty inspektor?
Nadzieją na wyjście z groźnej sytuacji wydaje 
się być jeden człowiek: Albert Sigma – głów-
ny inspektor Precedia Mechanica. – Znako-

micie czuje miasto i odznacza się ogromną 
charyzmą – mówi nasz anonimowy infor-
mator pracujący w siedzibie głównej archi-
tektoratu poznańskiego. Wśród osób, które 
zetknęły się z inspektorem, krążą legendy, 
jakoby potrafił rozkazywać budynkom, uli-
com, a nawet całym miastom. Albert Sigma 
właśnie dziś ma pojawić się w Poznaniu.  n

Czy Albert Sigma 
powstrzyma  
budowlany chaos  
w mieście?

Inspektor 
na ratunek

W MIEŚCIE DWA ZERO nie można się 
nudzić. W jednej z dzielnic powstają, nie 

wiadomo jak, anomalie budowlane. Kto jest ich 
autorem? Z pewnością nie robotnicy, którzy 
znikają. Zwróćcie też uwagę, jak zaprojektowa-
no sieć szybkiego tramwaju. To nie jest przypa-
dek. Idąc ul. Św. Marcin przyjrzyjcie się uważnie 
zamkowi. Zauważyliście coś? Niedaleko, przy 
ul. Fredry, znajduje się gmach Collegium Ma-
ius, którego lepiej nie zwiedzajcie nocą. Wie-

czorem zajrzyjcie do jednego z klubów, w któ-
rym ludzie i enhansi naprawdę się integrują. 
W innych miejscach proces nie przebiega tak 
sprawnie. Pamiętajcie też, że cały czas obser-
wują Was kamery, i uważajcie na drony. Lepiej 
wykonywać ich polecenia. Pilnie strzeżony 
pociąg przyjechał do miasta. Nikt nie wie, co 
przewozi. Tymczasem z pozoru nierealna pro-
pozycja na forum internetowym zyskuje coraz 
więcej zwolenników.
MIASTO DWA ZERO czeka na Was, ale pa-
miętajcie: przybywacie na własne ryzyko.

więcej na s. 5 i 8

MIASTO DWA ZERO
Książka już w sprzedaży

fo
t. 

M
. C

ie
sie

lsk
i

sk lep.wmposnania.p l
książk i  z Poznaniem w t le

salon.wmposnania.pl
ul. Ratajczaka 44 (Arkadia), 61-728 Poznań

otwarty pon.-pt. 10-19 , sob. 10-17
tel. 61 851 86 01 wew. 630

salon@wm.poznan.pl

kultura 
literatura 

spotkania
warsztaty

sztuka 
dizajn

sk lep.wmposnania.p l
książk i  z Poznaniem w t le

salon.wmposnania.pl
ul. Ratajczaka 44 (Arkadia), 61-728 Poznań

otwarty pon.-pt. 10-19 , sob. 10-17
tel. 61 851 86 01 wew. 630

salon@wm.poznan.pl

kultura 
literatura 

spotkania
warsztaty

sztuka 
dizajn

sk lep.wmposnania.p l
książk i  z Poznaniem w t le

salon.wmposnania.pl
ul. Ratajczaka 44 (Arkadia), 61-728 Poznań

otwarty pon.-pt. 10-19 , sob. 10-17
tel. 61 851 86 01 wew. 630

salon@wm.poznan.pl

kultura 
literatura 

spotkania
warsztaty

sztuka 
dizajn

Kto zatrzyma budowlany chaos w mieście?

R E K L A M A

ISBN: 978-83-7768-098-8



2
30  LUTEGO 2014

Poznańskie    Nowiny

Czy zamek cesarski stoi krzywo?
Złudzenie czy rzeczywistość? Rozbieżne relacje na temat  
pruskiej budowli z ulicy Święty Marcin.

Wieżowce przejdą do historii

T ych informacji nie udało nam się po-
twierdzić u żadnego z miejskich decy-

dentów. Temat nie zainteresował też innych 
mediów, zajętych relacjonowaniem festynu 
na placu Wolności z okazji wygranej Lecha 
z mistrzem Zimbabwe. Nam jednak uda-
ło się dotrzeć do osoby, która twierdzi, że 
zamek przechyla się w kierunku al. Nie-
podległości. Do naszej redakcji zgłosiła się 
staruszka, która utrzymuje, że zamek stoi 
krzywo, a najlepiej widać to do godziny 
szóstej. Wskazała nam również inną oso-
bę, która może to potwierdzić – młodego 
mężczyznę imieniem Mariusz. Skontakto-
waliśmy się z nim za pomocą teleportera. 
Początkowo przyznał, że on również ma 
wrażenie, jakby zamek stał krzywo, póź-
niej zmienił zdanie i stwierdził, że jednak 
musiało to być złudzenie. Postanowiliśmy 
wysłać naszych reporterów w rejon zamku, 
aby prowadzili obserwacje gmachu. O jej 
efektach z pewnością poinformujemy czy-
telników.  n 

Decyzja zapadła. Po charakterystycz-
nych pięciu prostopadłościanach 

przy ul. Św. Marcin wkrótce pozostanie 
betonowy plac. Temat bardzo podzie-
lił poznaniaków. W przeprowadzonym 
sondażu ponad 30 proc. mieszkańców 
poparło pomysł, tyle samo było przeciw, 
a reszta nie miała zdania. Mimo licznych 
protestów ekspertów i organizacji poza-
rządowych dni masywnych wieżowców 
są policzone. Najbardziej poznańska uli-
ca zmieni nieodwracalnie swoje oblicze. 
Co powstanie w tym miejscu, jeszcze nie 
wiadomo, ale chodzą słuchy, że pewien 
reprezentacyjny budynek z Warszawy ma 
trafić do Poznania. Przekonamy się za 
kilka tygodni.  n

Z OSTATNIEJ CHWILI

n Przedwyborczy rozłam. Nie 
będzie jednej listy tylko dla en-
hansów w wyborach do Rady 
Miasta. Takie rozwiązanie forso-
wał Zarząd Stowarzyszenia „Mia-
sto En”. Wewnętrzna opozycja nie 
zaakceptowała tej decyzji i zapo-
wiedziała utworzenie własnego 
komitetu wyborczego, wspólnie 
z ludźmi.
n Enhans adwokatem człowie-
ka. Znana enhanska kancelaria 
prawna Zerga i Wspólnicy ogło-
siła, że odtąd prowadzić będzie 
wyłącznie sprawy dla ludzi. – 
W sprawach sądowych ludzie 
są bez szans wobec prawników- 
-enhansów, to niesprawiedliwe – 
twierdzi właściciel kancelarii 
mec. Olaf Zerga. W ten sposób 
złamana została niepisana zasa-
da: enhans adwokatem enhansa, 
człowiek adwokatem człowieka.

W SKRÓCIE

Czy z zamkiem wszystko w porządku?

Jedno z ostatnich zdjęć wieżowców

Firma Budowlana o feru je 
pełen zakres usług  

w zakres ie l ikwidac j i  
us terek budowlanych  

n iewiadomego pochodzenia .ALBIN i SYN
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Poznań stolicą?

Jeden wpis sprawił największe zamie-
szanie od czasów Zygmunta III Wazy. 
Autor pozostaje postacią owianą ta-
jemnicą.
Wygląda na to, że już wkrótce Sejm 
przeniesie się do Poznania. I pomyśleć, 
że wszystko zaczęło się od niewinne-
go wpisu na forum internetowym. 
O człowieku, który pierwszy rzucił ha-
sło: „Poznań stolicą”, wiadomo jedynie 
tyle, że nazywa się Adalbert Limo. Po 
dokonaniu wpisu w kawiarence inter-
netowej zniknął tak samo nagle, jak się 
pojawił, i wszelki ślad po nim zaginął. 

Zastanawiające jest, że kamery w ka-
wiarence nie zarejestrowały wizerun-
ku Adalberta. Udało się jedynie usta-
lić, przy którym stanowisku siedział. 
Nic dziwnego, że na temat tej postaci 
zaczęły już krążyć legendy mniej lub 
bardziej fantastyczne. Z wielu rejonów 
kraju i zagranicy odezwały się osoby 
twierdzące, że miały kontakt z czło-
wiekiem, który podawał się za Adal-
berta Limo. Padały różne nazwy miej-
scowości i daty, często bardzo odległe 
od siebie, lecz miejsca aktualnego po-
bytu nie dało się ustalić.  n

Ogłoszono „dziewiątkę”

Nikt nie wie, co wiezie pociąg pilnie 
strzeżony przez wojsko i jaka wiąże 

się z tym misja. Skład przyjechał z Dolnego 
Śląska. Miejscem docelowym jest prawdo-
podobnie Gniezno. Jeśli to prawda, mamy 
do czynienia już z trzecim, w ciągu krót-
kiego czasu, tajnym transportem do tego 
miasta. W Poznaniu pociąg zatrzymał się 
na krótko. Nie wjechał na Dworzec Głów-
ny, ale stanął na wysokości ul. Hetmań-
skiej. Przez cały czas był pilnie strzeżony, 
w szczególności jeden wagon. Okazało się 
jednak, że ochrona nie była wystarczająco 
skuteczna. Nieznany sprawca dokonał wła-
mania do wagonu i zbiegł. Nie wiadomo, 
czy spowodował jakieś szkody i czy coś ze 
sobą zabrał, podobno stwarza zagrożenie 
epidemiologiczne. Natychmiast rozpoczę-
to akcję poszukiwawczą, a władze wojsko-
we uruchomiły „Instrukcję numer 9”.  n Co przewoził tajemniczy pociąg? Czy miasto jest zagrożone?

Tajemniczy pociąg i równie  
tajemnicze włamanie.

Kim jest Adalbert Limo?

EN

Zestawy obiadowe
na każdą kieszeń!
Na konkretnie i na słodko.

Pierogi ruskie i kompot 2,50
Naleśniki z jabłkiem i bitą 
śmietaną 1,99

Zapraszamy do baru 
na przeciwko zamku 
(tego, który podobno stoi krzywo)

R E K L A M A R E K L A M A

R E K L A M A
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l przewodniki 

l mapy 

www.cim.poznan.pl vis-a-vis zamku
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KOSA widzi i rozumie

T o nie ma być zwyczajny system mo-
nitoringu. KOSA, czyli Komputerowy 

Operacyjny System Analityczny, będzie 
na bieżąco analizować poczynania miesz-
kańców, porównywać je z obowiązującymi 
przepisami prawnymi i przekazywać odpo-
wiednie wnioski kontrolerom, sugerując, 
jakie należy podjąć kroki. Moduł sztucznej 
inteligencji pozwoli odróżniać niegroźne 
zachowania ludzi od tych, które zagraża-
ją porządkowi i bezpieczeństwu. KOSA 
będzie cały czas pozostawać pod kontrolą 
pracowników stacji nadzorczych. Całko-
wite wyeliminowanie czynnika ludzkiego 
i oddanie inicjatywy maszynie może oka-
zać się ryzykowne. Władze i tak obawiają 
się protestów społecznych przeciwko nad-
miernej inwigilacji, dlatego dokładny ter-
min wprowadzenia w życie systemu nie zo-
stał podany. Proszący o anonimowość były 
pracownik centrum kontroli monitoringu 
twierdzi, że KOSA jest już w tajemnicy te-
stowana w jednej ze stacji nadzorczych na 
terenie Poznania.  n Czy wiecie, kto Was obserwuje?

Źródło: „Bestiariusz słowiański”, autorzy: 
Paweł Zych i Witold Vargas, Wydawnictwo 
BOSZ 2012.

Dzikusy atakują

Sygnały docierają z różnych części 
Poznania. Wataha dzikusów zapusz-

cza się na osiedla mieszkaniowe, plądru-
je śmietniki, uszkadza samochody i sieje 
postrach wśród mieszkańców. Na razie 
nie doszło do ataku na ludzi, ale te demo-
niczne stwory są nieobliczalne. Do tej pory 
nie opuszczały leśnych ostępów, lecz głód 
najwyraźniej przygnał je do ludzkich sie-
dzib. Służby porządkowe opracowały już 
plan schwytania watahy i umieszczenia jej 
w bestiarium, specjalnie przygotowanym 
w miejskim ogrodzie zoologicznym. n

Chodnik 
zawiezie do celu

Zarząd Chodników Miejskich koń-
czy prace nad projektem pasów 

transportowych. Mobilne chodniki 
mają być prawdziwą rewolucją komu-
nikacyjną w ścisłym centrum miasta 
i całkowicie zastąpić samochody. Bez-
kolizyjne taśmy o różnych prędkościach 
w pierwszej kolejności wprowadzone 
zostaną na ul. Ratajczaka. Jeśli nowy 
wynalazek sprawdzi się, zostanie za-
stosowany na innych ulicach, a w śród-
mieściu niepotrzebne staną się nie tylko 
samochody, ale również tramwaje.  n

Ściśle tajny projekt już budzi 
emocje.

Bestie u bram miasta. 
Ludzie są przerażeni i boją 
się wychodzić z domów.
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www.poznan.pl/bm
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n Lech przed wielką szansą. Po sen-
sacyjnym zwycięstwie nad mistrzem 
Zimbabwe Lech Poznań będzie walczył 
o ćwierćfinał ligi mikrokontynentalnej. 
Przeciwnikiem popularnego „Pendoli-
no” (dawniej „Kolejorza”) będzie zwy-
cięzca dwumeczu, w którym zmierzą się 
mistrz Grenlandii i najlepsza drużyna 
Samoa Zachodniego. Na rywala czekają 
już nie tylko Lechici, ale też nowy sta-
dion zbudowany w miejscu dawnej Cy-
tadeli. To będzie inauguracja dla obiektu 
mogącego pomieścić 100 tys. widzów.
n Koniec Enhans League. Zanosiło 
się na to od dawna. Piłkarska Liga En-
hansów została rozwiązana. Wszystkie 
mecze kończyły się wynikami 0:0, po-
nieważ każdy zawodnik był w stanie 
dokładnie obliczyć miejsce, w którym 
znajdzie się piłka po zagraniu piłkarza 
z przeciwnej drużyny. Bramkarze nie 
mieli nic do roboty, ponieważ piłki nie 
udawało się wyprowadzić ze środkowej 
części boiska. Obecnie trwają rozmowy 
nad stworzeniem mieszanych zespołów 
ludzko-enhanskich.

Opowiadania laureatów weszły w skład antologii „Poznań Fantastyczny MIASTO DWA ZERO”,  
do której ilustracje wykonał Paweł Zych

Fantastyczna  
ósemka

To druga edycja organizowanego przez 
Wydawnictwo Miejskie Posnania kon-

kursu na opowiadanie fantastyczne dziejące 
się w Poznaniu. Tym razem hasło konkurso-
we brzmiało: MIASTO DWA ZERO. Wśród 
159 opowiadań przeważały apokaliptyczne 
warianty przyszłości od epidemii poprzez 
miasto kontrolowane przez systemy infor-
matyczne po zagładę atomową i zmutowa-
ne potwory opanowujące Poznań. Pojawiał 
się też motyw konfrontacji między ludźmi 
a miastem, niezadowolonym ze sposo-
bu, w jaki się w nie ingeruje. Najlepszym 
utworem okazał się „Architekt” Grzegorza 
Piórkowskiego, drugie miejsce zajęło opo-
wiadanie „Wielkimi krokami” Michała Sob-

kowiaka, a trzecie „Skutki braku telepor-
tera” Klaudyny Bajkowskiej. Wyróżnienia 
przyznano za opowiadania „Zmiana warty” 
Jakuba Góralczyka, „W Piksel mnie cmok-

nij” Anny Rosner, „I może jeszcze stolicę…” 
Michała Wrzodaka, „Twierdza Maius” Jaku-
ba Baranka, „Instrukcja numer 9” Michała 
Rybińskiego.  n

Poznajcie laureatów  
konkursu „Poznań  
Fantastyczny. MIASTO 
DWA ZERO”.

Obustronna edukacja
Żłobek „Wesoły Pikselek” organizuje za-

jęcia komputerowe dla dzieci od ósme-
go miesiąca życia. Wykwalifikowani opie-
kunowie-informatycy nauczą Wasze dzieci 
stawiać pierwsze kroki w cyfrowym świecie, 
a komputery przyswoją w swoich systemach 
schematy zachowania maluchów. Dzieci 
wystąpią więc jednocześnie w roli nauczy-
cieli. To bardzo ważne, bo zdarzało się już, 
że policyjne drony zatrzymywały grupy 
spacerujących przedszkolaków, uznając je 
za nielegalne zgromadzenie.  n

Sprzedam:  interpid H111, spro-
wadzony 17 lat temu z Indii, przebieg 
1 mln km, 15 tys. mil morskich, wy-
latanych 150 godzin, stan dobry, dwa 
lata temu wymieniony reaktor, cena do 
negocjacji.

Kupię:  agencja ochroniarska pilnie 
kupi na rynku wtórnym pięć dronów, 
oficjalnie zarejestrowane modele pa-
trolowe z opcją pacyfikacji.

Wynajmę:  apartament na Ratajach 
na terenie, zamkniętego i strzeżonego 
osiedla, miejsce ciche i spokojne, życz-
liwi sąsiedzi, blisko stacji metra.

Zamienię:  dwulufowe mini z po-
licyjnego demobilu (z aktualnym ate-
stem) na dwa klasyczne rewolwery 
nie wymagające zezwolenia; o kon-
takt proszę w klubie Jerozolima (pytać 
o Gezę).

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
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n Kontroler. Stacja Nadzorcza nr 2 
ogłasza nabór na stanowisko w centrum 
dozoru monitoringu miejskiego. Kan-
dydatów czeka rozmowa sprawdzająca 
oraz test psychologiczny. Od naszych 
pracowników oczekujemy pełnej dys-
pozycyjności, w zamian gwarantujemy 
atrakcyjną pensję z pełnym pakietem 
socjalnym oraz służbowego drona. 
Zgłoszenia należy wysyłać na adres  
sndwa@kosa.pz
n Stróż nocny. Wyższa uczelnia po-
szukuje osoby do pracy w charakterze 
stróża nocnego w gmachu Collegium 
Maius przy ul. Fredry 10. Wymagania: 
zaświadczenie o niekaralności, cał-
kowity brak wyobraźni i fantazji oraz 
wiary w zjawiska nadprzyrodzone. 
Podania można składać w portierni 
budynku lub przesłać pocztą. Obo-
wiązkowo należy dołączyć aktualne 
badania lekarskie.

Szymon przyznaje, że lubi tę pracę. Do-
stojny budynek, w ciągu dnia pełen 

ludzi i głosów, w nocy jest cały dla niego. 
Absolutny spokój pozwala lepiej przyjrzeć 
się detalom, na które zazwyczaj nikt nie 
zwraca uwagi. Najwyraźniej Szymon po-
siada predyspozycje do wykonywania tego 
rodzaju pracy. Jego poprzednik zrezygno-
wał po tym, jak rzekomo zaczęły ukazywać 
mu się widma, dziwne postacie ludzkie 
i zwierzęce. Pracodawca podejrzewał, że 
przyczyną „wizji” mogły być alkohol lub 
narkotyki. Zażądano wykonania badań, 
które wykazały jednak, że pracownik nie 
przyjmował żadnej odurzającej substan-
cji. Mimo to nie wrócił już do stróżowania 
w Maius i podobno omija gmach szero-
kim łukiem. Jak widać, z pozoru spokojna 
i nudna praca również wymaga odpowied-
niej psychiki.  n

Czuję się tutaj jak w twierdzy – 
mówi Szymon Wilk pracujący 
jako stróż nocny w Collegium 
Maius. 

Student
nocną porą

Labirynty Collegium Maius działają na wyobraźnię

Metro największym pracodawcą w Metropolii Poznań

PracaMetrem po pracę

Do dotychczasowych siedmiu linii 
metra: Pestka, Lotników, Zachod-

nia, Wschodnia, Południowa, Północna 
oraz Zielona dojdzie Wielka Wilda, łą-
cząca Wysogotowo ze Swarzędzem Za-
chód. Tym samym linie metra stworzą 
zamknięty obwód znakomicie komu-
nikujący całą Metropolię. Całość wiążą 

jeszcze dwie linie: wschód-zachód i pół-
noc-południe. Eksperci szacują, że dzię-
ki nowym miejscom pracy przy obsłudze 
metra, usługom towarzyszącym i jeszcze 
lepszym możliwościom komunikacyj-
nym bezrobocie może spaść w mieście 
nawet o kilka punktów procentowych 
i zbliżyć się do zera.  n

Większa mobilność – mniejsze bezrobocie.
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Funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa

Morderstwo na Ratajach

Odziwnych odgłosach dochodzących 
z mieszkania poinformowali policję 

sąsiedzi. Gdy funkcjonariusze wkroczy-
li do lokalu, znaleźli dwa ciała: enhansa 
Edmunda Aleksandrowicza, właściciela 
apartamentu, i człowieka Roberta Ste-
ina. Obaj niekarani. Na razie nie udało 
się ustalić, co dokładnie rozegrało się 

w apartamencie na Ratajach. Jednym 
z rozpatrywanych wątków może być kłót-
nia kochanków, ale jest coś, co zastanawia 
prowadzących sprawę. 
Wiadomo, że ciało Aleksandrowicza le-
żało twarzą w dół, a dłonie miał przyci-
śnięte do uszu. Natomiast Stein siedział 
oparty o ścianę, miał rozpiętą koszulę, na 

szyi zaś wyraźne ślady duszenia. Szcze-
gólnie tajemniczy wydaje się tatuaż na 
klatce piersiowej człowieka – skompli-
kowana mozaika przypominająca znaki 
enhansów siódmej generacji. Co oznacza 
i dlaczego został wykonany na ciele czło-
wieka? Tekst przekazano ekspertom do 
tłumaczenia.  n

Komisarz oszalał Multipower dla tajniaków

Przywódca Wschodniej Triady został 
zastrzelony w mieszkaniu przy ul. 

Skrytej, gdzie przetrzymywał porwa-
ną dziewczynę. Zginął z ręki komisarza 
Starskiego, doświadczonego policjanta, 
który jednak nie prowadził tego śledz-
twa. Nie wiadomo, skąd komisarz wziął 
się w tym miejscu, bo cała akcja utrzy-
mywana była w tajemnicy. Faktem jest, 
że przybył tam wcześniej niż oddział 
specjalny poznańskiej policji metro-
politalnej, dowodzony przez aspirant 
Lenę Mars, i dzięki temu zdołał urato-
wać porwaną. Jednak nie jest to jedyne 
nieoficjalne śledztwo prowadzone przez 
Aarona Starskiego. Podobno odkrył 
prawdziwy… Genius loci. Nie chodzi 
o muzeum na Ostrowie Tumskim, ale 
rzeczywisty byt, ducha miasta, z którym 
Starski rzekomo utrzymuje kontakt.  n

To pierwszy na rynku pojazd 
z aplikacją multinapędową. 

Działa na wszystkie dostępne rodza-
je paliw. Wodór, prąd, atom, a nawet 
starą, ale cały czas popularną ropę. 
Inteligentny mechanizm wybiera 
i dawkuje rodzaj zasilania w zależno-

ści od potrzeb i warunków. Wkrót-
ce jeden z takich egzemplarzy trafi 
w ręce policji metropolitalnej. Ale 
uwaga: pojazd będzie nieoznako-
wany. Jeśli zobaczycie na monitorze 
pokładowym interpida multipower, 
lepiej zwolnijcie.  n

Doświadczony policjant 
poszukuje... ducha.            

Już wkrótce najnowszy model interpida
multipower zasili poznańską policję.

Enhans i człowiek znalezieni martwi w apartamentowcu.
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Poznań  
Fantastyczny  
po raz trzeci
Konkurs za nami, konkurs 
przed nami

Poznańskie Nowiny
Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania,  
ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań Redakcja: Joanna 
Gaca-Wyczółkowska, Mateusz Malinowski Opra-
cowanie graficzne i skład: Michał Ciesielski 
Korekta: Anna Nowotnik Druk: Zakład Poligra-
ficzny Moś i Łuczak sp.j. 
Opublikowane teksty prasowe powstały 
w oparciu o opowiadania z książki „Poznań 

Fantastyczny. MIASTO DWA ZERO”.  
Copyright by Wydawnictwo Miejskie  
Posnania 2014
www.wmposnania.pl
ISBN: 978-83-7768-098-8

Wydawnictwo Miejskie Posnania jesz-
cze w tym roku ogłosi trzecią edycję 
konkursu „Poznań Fantastyczny”. Za-
prosimy autorów do fantastycznej rywa-
lizacji literackiej. Najlepsze opowiadania 
fantastyczne związane z Poznaniem, wy-
damy w antologii. 
Możecie już ostrzyć pióra i testować kla-
wiatury. Informacji o konkursie szukaj-
cie na naszych portalach: wmposnania.
pl oraz kulturapoznan.pl, a także w mie-
sięcznikach „IKS” i „POZnan*”.

PROMOCJA/ROZRYWKA

Książkę kupicie między innymi na:  
sklep.wmposnania, w Salonie Posnania  

(ul. Ratajczaka 44) oraz w wybranych księgarniach  
na terenie Poznania

mecenat: Den Braven; współpraca patronacka: merlin.pl; patronat medialny:  
codziennypoznan.pl, Radio Emaus, Portal Pisarski, Creatio Fantastica, Artyści24, freshmag.pl
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1. Danie popularne i smaczne, 2. nowy dla tajniaków, 3. stoi krzywo (być może), 
4. nie człowiek, 5. tajemnicze Collegium, 6. miejsce postoju tajemniczego składu 
(ulica nieopodal).
Litery w zaznaczonej kolumnie utworzą hasło.

Krzyżówka  
dla wtajemniczonych

jeśli zapoznałeś się już z artykułami i rekla-
mami w naszej gazecie, spróbuj zgadnąć, któ-
re z nich są prawdziwe. Odpowiedź zachowaj 
dla siebie. Nigdy nie wiadomo, kiedy rzeczy-
wistość może ulec zmianie.

Zagadka
Drogi Czytelniku,


