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ROZWI Ąś KRZY śÓWKĘ I WYGRAJ NAGRODY 
To juŜ czwarta "KrzyŜówka Łazarska". Po raz kolejny portal 
LAZARZ.PL włącza się w Dni Łazarza. 
        Serdecznie zapraszamy do rozwiązania krzyŜówki, która 
znajduje się na następnej stronie. Oprócz doskonałej zabawy (wiele 
haseł związanych jest właśnie z Łazarzem) czekają atrakcyjne 
nagrody: m.in. album o PeWuCe, koszulki, wejściówki, zaproszenia i 
wiele innych.  
        Nasz konkurs trwa do 21 czerwca 2009 r. do 24:00. Rozwiązanie 
i lista laureatów – 23 czerwca na www.lazarz.pl. Zwycięzców 
poinformujemy osobiście.  

 

 
        Piramida Cheopsa, Świątynia Artemidy w Efezie czy Posąg 
Zeusa w Olimpii na liście Siedmiu cudów świata. Kopalnia soli w 
Wieliczce,  Stare Miasto i nadwiślańska panorama w Toruniu, 
Zamek w Malborku, Zamek Królewski i Katedra na Wawelu oraz 
Rynek Główny w Krakowie wśród Siedmiu cudów Polski.  
        Wybierzmy "TRZY PEREŁKI ŁAZARZA". Łazarz ma 
przecieŜ wiele ciekawych miejsc i atrakcyjnych punktów na mapie 
Poznania: Park Wilsona, Palmiarnia, hala widowiskowo-sportowa 
Arena, kościół Matki Boskiej Bolesnej, kościół Św. Anny, Rynek 
Łazarski, ulicę Głogowską, Park Kasprowicza, zabytkowe secesyjne 
kamienice, Targi oraz wiele innych mniej znanych. 
        Czym moŜemy się pochwalić? Z czego słynie Łazarz? Portal 
lazarz.pl z okazji 20.Jubileuszowych Dni Łazarza oraz 
nadchodzącej 110. rocznicy włączenia ówczesnej wsi Łazarz do 
Poznania jako dzielnicy ogłasza plebiscyt na "TRZY PEREŁKI 
ŁAZARZA".  
Wybierzmy trzy najciekawsze miejsca naszego fyrtla.  
        Aby wziąć udział w plebiscycie "TRZY PEREŁKI 
ŁAZARZA" naleŜy wypełnić do 16 sierpnia 2009 r. włącznie 
poniŜszy formularz i przesłać na adres: Janusz Ludwiczak, portal 
lazarz.pl, skr.pocztowa 28, 60-260 Poznań 34 lub wypełnić na 
stronie www.lazarz.pl. Wśród głosujących rozlosujemy nagrody. 
Rozwiązanie plebiscytu 19 sierpnia 2009 r. 

 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Twoje zgłoszenie "Trzech perełek Łazarza": 
1: ___________________________________ 
2: ___________________________________ 
3: ___________________________________ 
Uzasadnienie: _________________________ 
_____________________________________ 
Imię i nazwisko: ________________________ 
Dane kontaktowe: ______________________ 
_____________________________________ 
  

 
        Aktorzy i filmowcy otrzymują Oskary czy Telekamery, 
politycy "Paszporty Polityki", muzycy nagrody "MTV Music 
Awards" czy pisarze nagrody Nike. Poznańska "Gazeta Wyborcza" 
przyznaje co roku w ramach Dni Pyrlandii "Pyry Roku". 
        Portal lazarz.pl ogłasza plebiscyt "BIAŁY i CZARNY 
ŁAZAREK". Chcemy wspólnie z Państwem - Mieszkańcami i 
naszymi Czytelnikami - przyznać nagrody za działalność na rzecz 
Łazarza.  
        "BIAŁY ŁAZAREK" zostanie przyznany za pozytywne 
działanie. Tym wyróŜnieniem chcemy nagrodzić instytucję lub 
osobę, która najlepiej przysłuŜyła się w minionym roku 
mieszkańcom lub dzielnicy. 
        "CZARNY ŁAZAREK" przyznamy za negatywną postawę, 
szkodzenie wizerunkowi dzielnicy i jej mieszkańców oraz działania 
niekorzystne dla Łazarza. Nagroda nie ma na celu uraŜenia laureata, 
lecz ukazania mu, Ŝe jego działalność nie spotkała się z akceptacją 
Łazarzan. 
        Nagrodami w plebiscycie są statuetki-płaskorzeźby Łazarków 
oraz symbolicznie kilogram słodkich jabłek dla laureata "Białego 
Łazarka" i kilogram kwaśnych cytryn dla laureata "Czarnego 
Łazarka" prościutko z Rynku Łazarskiego. 
        Aby wziąć udział w plebiscycie "BIAŁY i CZARNY 
ŁAZAREK" naleŜy wypełnić do 16 sierpnia 2009 r. włącznie 
poniŜszy formularz i przesłać na adres: Janusz Ludwiczak, portal 
lazarz.pl, skr.pocztowa 28, 60-260 Poznań 34 lub wypełnić na 
stronie www.lazarz.pl. Wśród głosujących rozlosujemy nagrody. 
Rozwiązanie plebiscytu 19 sierpnia 2009 r. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
Kandydat do "Czarnego Łazarka": 
____________________________________ 
Uzasadnienie: ________________________ 
____________________________________ 
Kandydat do "Białego Łazarka": 
____________________________________ 
Uzasadnienie: ________________________ 
____________________________________ 
Imię i nazwisko: _______________________ 
Dane kontaktowe: _____________________ 
____________________________________ 
  

 
SERWIS 20.jubileuszowych Dni Łazarza: w w w . 2 0 d n i . l a z a r z . p l  



 

Zapraszamy do rozwiązania 4.KRZYśÓWKI ŁAZARSKIEJ 
Przyjdź na 20.Jubileuszowe Dni Łazarza, rozwiąŜ krzyŜówkę i wygraj nagrody! 

 
 

POZIOMO: 
A1:Jedna z pętli "siódemki" K1:Plac przy Matejki i Berwińskiego. 
T2:W niej leki. A3:Spontanicznie w muzyce lub teatrze. K4:Np.niewaŜkości. N4:Komunikacji na Głogowskiej. X4:Jednostka 
miary objętości w leśnictwie i drzewiarstwie. A5:Uderzył tam meteoryt. T5:Zespół Tańca Współczesnego w MDK nr 3. 
G6:Prostopadła do Kasprzaka. W6:Nie mięsień ani kość. S7:Inaczej ElŜbieta. A8:ZamroŜony napój owocowy. H8:Składane przez 
rybę. N8:Przedstawicielka jednego ze zgromadzeń zakonnych. H9:Końcówka "jedynki". X9:Mieszkamy w nim. A10:Nauka o 
strukturze i funkcjonowaniu przyrody. L11:Chrystusa na Palacza. B12:Ogół mieszkańców określonego terytorium. P12:Przy niej 
przychodnia. I13:Pracuje w kwiaciarni. B14:Przeciwieństwo tajności. J14:W 1929 roku na Łazarzu. S14:Na targach. H15:Jedna z 
ulic Łazarza. A16:Z Adamem w raju. E16:Wieloprzęsłowy wiadukt. Ł17:Rozładowanie potencjału elektrycznego. E18:W niej 
kaktusy. O18:Kolejowa zajezdnia. A19:Nie okno. M19:Osiedlowe do piłki przy Dmowskiego lub Potockiej. W19:Zdrobniale 
Arkadiusz. G20:Piłka noŜna. N20:Planowane centrum handlowe przy Hetmańskiej i Krauthofera. A21:Czasowy, stały lub w 
sanatorium. N21:W wieŜowcu na śmieci. X21:Na klawiaturze obok spacji. I22: Kobieta kształcąca się w danej dziedzinie. 
O23:Podrabia pieniądze lub dokumenty. C24:Dobski lub Kandulski na Głogowskiej. Ł24:Świętego Łazarza lub Targowego. 
A25:Zdrobniale Aleksandra. J25:Badanie za pomocą neutronów.  
PIONOWO: 
1A: ... Dni Łazarza w 2007 roku. 15A:Do włosów. 19A:Miejscowość pod Poznaniem. 10B:Prowadzi od Gąsiorowskich do 
Hetmańskiej. 1C:Pracuje w gazecie. 19C:Lalka lub miś. 10D:Równoległa do Głogowskiej. 1E:Równoległa do Łukaszewicza 
18E:Północna dzielnica Poznania. 10F:Główna ulica Łazarza. 2G:Tradycyjny ubiór japoński. 16G:Wymyślił go Bell. 8H:Obchodzi 
imieniny 16 marca, 8 sierpnia, 2 września. 14H:Motyl Ŝyjący w nocy. 23H:Lód na rzece. 2I:Klub seniora w Kręgu. 8K:Kulszowa. 
13J:Na konto lub w kasie. 20J:Miasto nad rzeką Czarna Przemsza. 1K: Inaczej armia. 9L:Przywozi towar do sklepu. 18L:Tadeusz, 
znany polski jazzowy polski kompozytor, gitarzysta i wokalista. 4Ł:W Parku Kasprowicza. 21Ł:Przed metą. 1M:Mapa miasta. 
4N:Koncertowa w Parku Wilsona. 24N: Przed re i mi. 
1O:Najsilniejszy w kartach. 17O:Rodzaj zboŜa. 23O:Miłośnik zespołu. 4P:Harcerska przed zlotem. 12P:Sztuka wytwarzania dzieł z 
wosku. 1R:Rupieć. 11R:Obchodzi najwięcej imienin w roku. 23R:Wodny roztwór wodorotlenku potasu lub sodu. 6S:Nazwa osiedla 
na Łazarzu. 22S:Związek Radziecki. 7T:Rozpoczyna się 22 czerwca. 12T:Wyspa na Morzu Adriatyckim lub miasto w Chorwacji. 
16T:Męski potomek. 20T:Całodobowa przy Dworcu Zachodnim. 7U:Patronka parafii na Łazarzu. 14U:Przysmak Węgrów. 22U:Za 
obrazem. 11W:Polowy lub geodezyjny. 17W:Poręczenie na wekslu lub czeku. 22W: ... et Orbi. 1X: Hans Christian, duński fizyk i 
chemik. 8X:Dawna restauracja i dancing przy targach. 1Z:Jedna z łazarskich osiedli na Łazarzu. 9Z:Popularna gra w karty. 
15Z:Biblijny patriarcha. 21Z:Widokowy lub w ogrodzie.  
 
Prawidłowe rozwi ązania (hasło) "Krzy Ŝówki Łazarskiej"  nale Ŝy: 

• przesła ć e-mailem  na adres: konkurs@lazarz.pl lub; 
• przesła ć na adres:   Janusz Ludwiczak, portal LAZARZ.PL, skrytka pocztowa 28, 60-260 Poznań 34 . 

do dnia 21 czerwca 2009 r. do godz. 24:00.   
Prosimy podać swoje dane: imię i nazwisko, telefon, e-mail i adres celem poinformowania o ewentualnej wygranej. 
Konkurs łazarskiego portalu internetowego LAZARZ.PL „KrzyŜówka Łazarska” przeprowadzony zostanie w dniach od 29 maja 
do 21  czerwca 2009 r .(do godz.24:00).   
Zakończenie konkursu i rozlosowanie nagród odbędzie się w dniu 23 czerwca 2009 r.   
O wynikach poinformujemy na łamach portalu LAZARZ.PL (www.lazarz.pl), a zwycięzców osobiście.  


