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Miesięcznik harcerski
Hufca ZHP Poznań-Wilda

“O wielki Duchu, powstrzymaj mnie przed krytyką i oceną drugiego człowieka,
zanim nie przechodzę dwóch tygodni w jego mokasynach."
Modlitwa Siuksów
http://ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl

S ŁOWO NACZELNEJ
Druhny i Druhowie!
Masz smykałkę do pisania? Chcesz szlifować swój warsztat pisarski? A może pragniesz wypromować
swoje środowisko lub chcesz zaistnieć w świecie dziennikarskim? Pisz do nas! Tymczasem ogłaszamy
nabór do redakcji na stanowisko redaktora działu „Na luzaku”. Więcej szczegółów uzyskasz pisząc do
nas na maila ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl Czekamy!
phm. Agnieszka Barwicka HR
komendantka III Szczepu – Redaktor Naczelna

I NFO
Oświadczenie Komendy Hufca
W związku z doniesieniami medialnymi o trudnej sytuacji finansowej Związku Harcerstwa
Polskiego, Komenda Hufca Poznań-Wilda informuje rodziców, przyjaciół harcerstwa i
kontrahentów, że nasz hufiec jest w dobrej kondycji finansowej.
Nie mamy długów, kredytów ani żadnych zaległości płatniczych. Wszelkie zobowiązania regulujemy
terminowo i na bieżąco. W żaden sposób nie są zagrożone obozy tegorocznej akcji letniej.
Chorągiew Wielkopolska ZHP posiada wydzieloną osobowość prawną, więc długi jednostek
centralnych oraz jednostek w innych regionach nie mają wpływu na naszą działalność i płynność
finansową.
Cała kadra Hufca Poznań-Wilda pracuje w pełni społecznie.
1% dla ZHP
Zachęcamy wszystkich przyjaciół i sympatyków harcerstwa, rodziców oraz oczywiście byłą i obecną
kadrę do przekazania1%podatku za rok 2010 na rzecz naszego Hufca.
Jedyna, istotna zmiana dotycząca 1% w tym roku dotyczy sposobu wypełniania PIT-ów. Wrubryce:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy tylko numer KRS czyli 0000266321 (bez nazwy
organizacji) oraz wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty naszego
podatku. W INFORMACJACH UZUPEŁNIAJĄCYCH w punkcie: Cel szczegółowy1%wpisujemy
"Hufiec Poznań-Wilda". Jeśli chcemy wskazać dodatkowo konkretną jednostkę, to należy podać
nazwę hufca oraz numer drużyny lub szczepu.
Msza Św. harcerska
W pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17:00wkościele pw. Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim.
Najbliższa msza 3 kwietnia.
XXIV Zlot Hufca
Tegoroczny zlot hufca przewidziany jest na 1 dzień - 28 maja, na terenie Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego. Organizatorem jest 18 PDHw. Wkrótce więcej szczegółów na zlotowej stronie
www.18pdhw.poznan-wilda.pl/zlot2011.htm
Lednica 2000
Jak co roku, podczas Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Lednica 2000 wystawimy harcerska
służbę. Służba zacznie się w piątek 3 czerwca, a zakończy w niedzielę 5 czerwca w godzinach
przedpołudniowych. Organizatorem służby jest I Szczep. Wkrótce więcej szczegółów. O. Jan Góra
już po raz piętnasty zaprasza do Źródeł Chrzcielnych Polski. Spotkanie odbędzie się sobotę 4 czerwca
2011. W tym roku myślą przewodnią będzie pochylenie się nad świętością Jana Pawła II, stąd
zawołanie tegorocznego spotkania „JPII - Liczy się świętość!”.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca
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G ITARĄ I PIÓREM

Jan Kasprowicz
Przestałem się wadzić z Bogiem („Księga ubogich”)

Przestałem się wadzić z Bogiem Serdeczne to były zwady:
Zrodziła je ludzka niedola,
Na którą nie ma już rady.

Wiedziały, że jeno się zbliżyć
Ku popiołowi mej kuźni,
A serce od razu wybuchnie,
Zuchwale zaklnie, zabluźni.

Nie ruszał-ci On naprzeciw
W rynsztunku wspaniałym dziwie,
A tylko na tronie Swym siedząc,
Uśmiechał się pobłażliwie...

Tliło w mej piersi zarzewie,
Materiał skier tak bogaty,
Że jeno dąć w palenisko,
A płomień ogarnie światy.

Że swym bluźnierstwom i klątwom
Czynu wyciśnie znamię,
Płonące żądzą odmiany,
Przewrotu, co berło Mu złamie.

I dziś ja sam uśmiechnięty,
Gdy krzyczą: "w żelazo się okuj!",
Jak ongi miecz niosłem walczącym,
Tak dzisiaj niosę im spokój.

Wiedziały o tym potęgi,
Co gdzieś po norach drzemią
Albo z bezczelną jawnością
Jak mgły się włóczą nad ziemią.

I dzisiaj nie żal mi tego,
Najmniejszej nie czuję skruchy,
Bom-ci nie żaden służalec,
Na własne serce głuchy.

Lecz już nie wadząc się z Bogiem,
Mam jeszcze cichą nadzieję,
Że na dnie mojego spokoju
Żar świętej wojny tleje.

Wiedziały ci o tym moce,
Które złośliwość popędza,
By szły powiększać nędzę
Tam, gdzie największa jest nędza.

Bo w sporze o szczęście świata
Swawolność mi była daleka,
A tylkom korzystał z prawa
Wojującego człowieka.

Wiedziały ci o tym zastępy,
Które czyhają zza węgła
Lub z okna patrzą z szyderstwem,
Czy zbrodnia się nie wylęgła?

Jeno że dzisiaj to widzę,
W patrzeniu dosyć już biegły,
Czego w zamęcie walki
Źrenice me nie dostrzegły:

LATO, LATO
Muzyka: Witold Krzemiński - Słowa: Ludwik Jerzy Kern
1.
Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka.
Razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas.
Lato, lato nie płacz czasem, czekaj z rzeką, czekaj z lasem.
W lesie schowaj dla nas chłodny cień, przyjedziemy lada dzień.

C A7 d G7 C
F C F D7 G
C A7 d G7 C
F C F D7 G

Ref.
Już za parę dni, za dni parę weźmiesz plecak swój i gitarę.
Pożegnania kilka słów: Pitagoras, bądźcie zdrów!
Do widzenia wam, canto cantare!

G7 C G7 C C D7 G
F C A7 d G7 C
G G7 C

2.
Lato, lato mieszka w drzewach. Lato, lato, w ptakach śpiewa.
Słońcu każe okryć twarz, Lato, lato jak się masz.
Lato, lato dam ci różę, Lato, lato, zostań dłużej.
Zamiast się po krajach włóczyć stu, Lato, lato zostań tu.
Jeśli nie znasz tej piosenki, a podoba Ci sie jej tekst, w hufcu (lub mailem) możesz otrzymać mp3.
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N ATURALNIE
Ekologia
Współczesny świat, w którym człowiek
przekształca w sposób wysoce zorganizowany
wszelkie zasoby przyrody, zmienia je, a następnie
próbuje odtworzyć zanieczyszczone i przekształcone składniki przyrody, to świat, w którym
musiała pojawić się idea ochrony przyrody. Co,
jak i dlaczego chronić?- to podstawowe pytania,
na które należy odpowiedzieć, stając się obrońcą
przyrody.
Celem ochrony przyrody jest poszukiwanie form i środków ograniczających wszelkiego rodzaju szkody i straty, jakie powoduje
działalność człowieka. Dotyczy to zwłaszcza
utrzymania naturalnych procesów zachodzących
w przyrodzie, pozwalających na rozwój roślin i
zwierząt. Zapewnienie odpowiednich warunków
życia ludzi, racjonalne wykorzystanie zasobów
przyrody oraz odtwarzanie zmienionych lub
zniszczonych elementów przyrody.
Formy ochrony przyrody są związane z
tradycją, sposobem zagospodarowania, ale także
poziomem odpowiedzialności ludzi za stan
elementów środowiska naturalnego. W naszym
kraju już w XI w. Bolesław Chrobry nakazał
ochronę bobrów. Król Władysław Jagiełło 1423 r.
wydał prawa warckie, w których wprowadził
ograniczenie polowań na tury, żubry i łosie.
Przykładem wyginięcia gatunku jest właśnie
historia tura. Ostatnie stado turów w Europie,
zachowane w Puszczy Jaktorowskiej leżącej
między Skierniewicami, Sochaczewem a
Grodziskiem Mazowieckim, liczyło w 1599 r. 24
sztuki. W 1601 r. zapis w lustracjach królewskich
donosi już tylko o czterech osobnikach.
Współcześnie w latach 1946 i 1957 r. wprowadzono ochronę gatunkową roślin, a w 1952 r.
Zwierząt.

W latach osiemdziesiątych, gdy zdano
sobie sprawę z krytycznego stanu niektórych
elementów środowiska, podjęto działania, mające
na celu przywrócenie jego pierwotnego stanu. O
16 X 1991 r. obowiązuje w Polsce ustawa o
ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami w
2004 r.). Zgodnie z nią stosuje się różne formy
ochrony przyrody.
Najważniejszą formą prawnej ochrony przyrody
jest Park Narodowy. Jest to stosunkowo duży
obszar (powierzchnia minimalna 1000ha), w
obrębie którego chroni się ekosystemy prawie
niezmienione przez działalność człowieka.
Działania ochronne nie dopuszczają jakiejkolwiek działalności, która prowadziłaby do
zmiany bioróżnorodności. Ochroną objęta jest
cala przyroda i walory krajobrazowe. W parkach
dopuszcza się ruch turystyczny, prowadzone
badania naukowe i działania konserwatorskie. W
Polsce wyodrębniono 23 Parki Narodowe.
phm. Katarzyna Kruk
drużynowa 18 PDHż
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P..OD ROZWAGĘ
Czy umiecie powiedzieć jakich patronów mają poszczególne drużyny w Naszym hufcu?
Przyznam, że ostatnio się nad tym zastanawiałam i co gorsza stwierdzam, że w kilku przypadkach
miałabym z tym problem. Spróbujcie zastanowić się i wymienić drużyny i ich patronów, a jak nie wiecie
lub macie wątpliwości to polecam zajrzeć na stronę hufca w zakładkę JEDNOSTKI HUFCA, tam łatwo
można się doszkolić.
Wybitni dowódcy wiele razy trudzili
się nad obraniem właściwej taktyki, która
zapewni im wygraną. Tu dominowała inna presja,
która rozbudzała myśl przewodnią patriotyzm i
gotowość do pełnego poświęcenia dla dobra kraju
i jego obrony.
Do wybitnych myślicieli wojskowych, doskonale radzących sobie z wojskowym rzemiosłem należał generał Tadeusz
Kutrzeba - doskonały strateg,
mistrz planowania i przewidywania Urodził się w Krakowie 15
kwietnia 1885 r.
Tajniki wojskowe poznawał od najmłodszych lat.
Posiadał szeroką wiedzę z zakresu
inżynierii wojskowej, co popłaciło
podczas wojennych manewrów.
Bardzo szybko awansował,
zdobywając kolejne stopnie. Swą pracą dawał
przykład młodszym żołnierzom. Był rozważny w
działaniach i stanowczy na polu walki.
Gen. dywizji Tadeusz Kutrzeba
uważany jest bezsprzecznie za najzdolniejszego
oficera Wojska Polskiego. Pod jego dowodzeniem, rozwijała się i dzielnie walczyła Armia
''Poznań''. Właśnie tu zaczął swój bojowy szlak
gdy wybuchła II Wojna Światowa. Zasłynął m.in.
dzięki swojej postawie w bitwie pod Bzurą.

Był to człowiek o niezwykłej osobowości i różnorodnych zdolnościach. Jego ogromną pasją było pisarstwo. Spod jego pióra wyszło
parę rozpraw historycznych, m.in. ''Bitwa nad
Bzurą''.
W naszym hufcu gen.
Tadeusz Kutrzeba jest patronem 18
Poznańskiej Drużyny Harcerzy
Wędrowniczej "PRETORIA".
Wytrwałość, upór w
dążeniu do celu, zaciętość - kto
posiada takie cechy? I właściwie
czy świadczą pozytywnie o człowieku? Uważam że tak, o ile są
w należyty sposób wykorzystane.
Realizacja postanowień musi
zachodzić w duchu samorealizacji.
Gorzej natomiast jeśli wszystko to,
do czego dążymy odbywa się
kosztem innych osób.
Harcerstwo powinno uczyć pracy nad
sobą, urzeczywistniania
własnych założeń,
operatywności, ale także uwrażliwiać na krzywdy
innych. Wszelkim postanowieniom powinna
towarzyszyć pewna myśl przewodnia, jakaś idea.
Wszystko natomiast musi być objęte sprecyzowaną taktyką działania. Jeśli tak nie jest
sukcesu nie będzie. Żeby realizować, trzeba
planować. Podobnie jak wybitni stratedzy
wojskowi, podobnie jak patron 18PDHw gen.
Tadeusz Kutrzeba.
phm. Katarzyna Kruk
drużynowa 18 PDHż

Rekonstrukcja bitwy nad Bzurą
Sochaczew 2005
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A NEGDOTKI PRAKTYCZNE
Na łamach tego działu mam zamiar prezentować, jak wiedza i umiejętności (nie tylko
harcerskie), przed którymi się często bronimy, może się nam przydać.
„Harcerz jest zorganizowany” - mówi
wam to coś? Ilu z nas, z nadchodzącym nowym
rokiem postanawia być systematycznym oraz
efektownie zarządzać swoim czasem?
Sam miałem problemy z organizacją
czasu nigdy nie planowałem swojego rozkładu
dnia, nie prowadziłem kalendarza, który
pomagałby mi w koordynowaniu mojego
rozkładu dnia. Wiele rzeczy robiłem na ostatnią
chwilę, przez co chodziłem późno spać. Na
szczęście nie odbijało się to na moich ocenach,
ponieważ nigdy nie miałem problemów z nauką.
Dopiero, kiedy moja drużyna powiększyła się, a
mi przybyło obowiązków, zacząłem planować
swój czas.Wyznaczyłem sobie cele i zadania na
każdy tydzień. Szybko przekonałem się, że gwarancją sukcesu jest systematyczność i wytrwałość. Zacząłem również poświęcać więcej czasu
na przygotowanie zbiórek. Zdałem sobie sprawę,
że dzięki temu moje zbiórki są efektowniejsze, a
dla uczestników atrakcyjniejsze.

Oczywiście nadal cenię w sobie i innych umiejętności improwizacji. Jednak przekonałem się, że
wcześniejsze przygotowanie merytoryczne sprawia, że jesteśmy bardziej wiarygodni w oczach
słuchaczy oraz pewniejsi swojej wiedzy. Dzięki
planowaniu jestem zadowolony ze swojej pracy.
Przekonałem się też, że kalendarz nie
gryzie, a wręcz pomaga. Oczywiście, jako osoba
spędzająca dużo czasu przy komputerze, zrezygnowałem z papierowego i mam elektroniczny, w
którym zaznaczam cele długo- i krótkoterminowe. Wiem, co mnie czeka, co muszę przygotować, i dzięki temu mam czas, aby studiować,
być przybocznym, spędzać czas z rodziną i
przyjaciółmi i jeszcze wygospodarować czas dla
siebie.
pwd. Marcin Dyderski
drużynowy 10 PDH

III RAJD OBRONNY “PUSZCZA”
W tym roku, po raz kolejny 45 Poznańska Drużyna
Harcerska "Bór" im. Gen. Stanisława Sosabowskiego
organizuje Rajd Obronny. Impreza ta odbywać się będzie w
terminie od 2.04.11 do 3.04.11 r. na poligonie Centrum
Szkolenia Wojsk Lądowych w Biedrusku.
Organizatorzy przygotowali w tym roku dwie trasy:
starszoharcerską i wędrowniczą. Program imprezy zapewnia
uczestnikom moc atrakcji, m. in.: strzelectwo sportowe,
paintball, ćwiczenia wojskowe z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki, możliwość sprawdzenia swoich
umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.
Nie miałam okazji brać udziału w poprzednich
edycjach rajdu, ale spotkałam się z bardzo pozytywnymi
opiniami na temat organizacji oraz intersującej oferty programowej. Cena rajdu uzależniona jest od
terminów zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych udziałem w III Rajdzie Obronnym zapraszam do
odwiedzenia strony internetowej: http//rajdobronny.fla.pl
pwd. Agnieszka Pawlak
drużynowa 33 PDHs “Łosie”
komendantka IV Szczepu
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F ELIETON
Wyjdź w świat
Większość z nas wie lub choćby
kiedykolwiek słyszał dewizę harcerską, która
brzmi: „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż,
czyli działaj” Pomimo tego, że jest ona
nieustannie głoszona przez jednostki wędrownicze, to odnoszę wrażenie, że instruktorzy
innych drużyn nie podejmują tego tematu na
swoich zbiórkach. A przecież to krótkie zdanie
może być doskonałym przesłaniem dla harcerzy
w każdym wieku.
Jakże aktualna jest ta dewiza w obliczu
tragedii ostatnich tygodni. Japonia gospodarz
Jamborre 2015, kraj Kwitnącej Wiśni, nowoczesnych technologii, boryka się ze skutkami
tsunami, które niedawno przeszło przez ten kraj.
Wydarzenie to obrazuje, że człowiek wobec
nieugiętych praw przyrody jest zupełnie bezsilny.
Dlatego istotą naszego człowieczeństwa powinna
być empatia i współdziałanie. Te właśnie wartości
głosi maksyma wędrownicza. „Wyjdź w świat,
zobacz, pomyśl pomóż, czyli działaj”. Dostrzeż
problemy innych, nie tylko te, które dotyczą
bezpośrednio ciebie, twoje-go kraju, miasta czy
dzielnicy. Zgodnie z harcerskim przesłaniem,
zainteresuj się kłopotami innych kontynentów,
krajów, społeczności. Nie bądź obojętny na
krzywdy innych.

Pomyśl, czy i w jaki sposób możesz pomóc
pokrzywdzonym ludziom, zwierzętom. Być może
czasami czujesz się bezsilny. Wtedy zastanów się,
czy możesz wpłynąć na to, żeby podobne sytuacje
nie wyda-rzyły się w twoim kraju. Działaj! Głoś
motto wędrowników wśród swoich harcerzy.
Uwrażliwiaj ich na krzywdy innych.
Warto porozmawiać z harcerzami, a
nawet zuchami o tym, co się dzieje dookoła nas.
Być może wielu z nich nie rozumie co wydarzyło
się w Japonii i jakie są tego konsekwencje.
Przypuszczalnie wiele z nich chciałoby pomóc,
ale nie wiedzą jak. Może żywią obawy, że
podobny kataklizm nawiedzi ich kraj. Dlatego
uważam, że potrzebna jest rozmowa na ten temat z
swoimi wychowankami, zaprosić na zbiórkę
wędrowników, którzy chętnie podzielą się swoją
wiedzą i spostrzeżeniami.
Pamiętajmy! Jako ludzie bądźmy wrażliwi i dostrzegajmy problemy innych, a nie tylko
te dotyczące bezpośrednio nas. Głośmy i postępujmy zgodnie z wędrowniczą dewizą: „Wyjdź w
świat, zobacz, pomyśl, pomóż, czyli działaj”
pwd. Agnieszka Pawlak
drużynowa 33 PDHs “Łosie”
komendantka IV Szczepu

Wiosna w Kaplinie
Z nastaniem wiosny staje przed nami
coroczne wyzwanie, przygotowania bazy na lato.
Pracy jest jak zawsze sporo.
W pierwszej kolejności, na początku
kwietnia, musimy uruchomić wodę. Może nie
wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale na zimę
woda jest zawsze z całej instalacji spuszczana, bo
zamarzając porozsadzałaby rury. Trzeba
ponownie umieścić w studzience pompę
hydroforową, szczelnie poskręcać wszystkie
połączenia, zaaplikować podchloryn, żeby
zdezynfekować instalację, zainstalować odmanganiacz („zimował” w hufcu ze względu na
konieczność regeneracji solanką co 2 tygodnie) i
dopiero można uruchomić pompę. Gdy pompa
zassie wodę ze studni (z głębokości 16 m.) musi
się napełnić zbiornik hydroforowy, a następnie
zbiornik od kolektorów w umywalni. No i
podobne czynności - choć nieco prostsze - trzeba

przeprowadzić w WC.
Początek maja, to zwyczajowo już duży
biwak roboczy. Wtedy wykonujemy najwięcej
prac. Tu pragnę podziękować wszystkim
uczestnikom tych biwaków, którzy swój wolny
od nauki lub pracy czas poświęcają by
popracować w Kaplinie.
W tym roku musimy się uporać z podłogami
do zuchowych namiotów - sanepid od lat nas o to
ściga. Koncepcja już jest, lada moment będzie
materiał więc powinniśmy i ten wymóg spełnić.
Zakupiliśmy w zeszłym roku płyty z pozbruku,
które zamierzamy ułożyć przed stołówką ograniczymy wnoszenie piachu, co jest prawdziwym przekleństwem. Ściany w WC (powyżej
lamperii) proszą się o odświeżenie, a na jesień,
przy okazji pokrywania dachu blachą zauważyliśmy, że kominki wentylacyjne wymagają pilnej
naprawy. Trzeba też odmalować pokoiki przy
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Kuchni,
naprawićc.d.
drzwi do męskiej umywalni,
ELIETON
wymienić 1 kompakt i 1 umywalkę.
Jest też szereg corocznych, stałych prac:
mycie okien, prace porządkowe, wyprawki
malarskie, malowanie pomostu, grabienie
kąpieliska, sprawdzenie stelaży od namiotów,
naprawa uszkodzonych kanadyjek no i szereg
różnych drobnych prac, które wynikną w trakcie
biwaku.

W tym roku będziemy mieli w bazie sporo
obozów. Już w czerwcu będziemy gościć 2
turnusy z liceów wojskowych ze Skwierzyny i z
Gorzowa Wlkp. W lipcu, oprócz naszych zuchów
z III i V szczepu, będą harcerze z Piaseczna oraz z
Rawicza. Z kolei w sierpniu obóz organizują
drużyny z Wągrowca, Jarocina i Zielonej Góry.
hm. Andrzej Dyderski
komendant hufca

11 - 23 LIPCA KAPLIN
Kolonia zuchowa III i V szczepu

http://zhp.poznan-wilda.pl/index.php?kid=25

11 - 30 LIPCA ZALESIE
Obóz harcerski III i V szczepu

http://wadowice.zhp.pl/zalesie.php

11 - 30 LIPCA PRZERWANKI
Obóz I, II i VI szczepu

{II Szczep i 5 WGZ od 17.07}

http://www.przerwanki.pl

04 - 10 LIPCA
Obóz rowerowy

Trasa: Szczecinek – Borne Sulinowo – Czaplinek - Szczecinek

04 - 17 LIPCA BOROWY MŁYN
Obóz IV szczepu

DYŻURY W HUFCU
Wtorek
Środa
Sobota

17.00 - 19.00
17.00 - 19.00
11.00 - 13.00

cała komenda
na zmianę: dh. Zuza, dh Łukasz.
komendant, skarbnik (warto sprawdzić czy hufiec w daną sobotę
jest czynny)
W innych terminach można umawiać się indywidualnie.

REDAKCJA

Jeżeli chcecie podzielić się z nami swoimi wrażeniami lub poglądami, a może chcecie nas
skrytykować lub pochwalić zapraszamy do kontaktowania się z nami: ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl
lub możecie pozostawić list w hufcu w skrzynce dla redakcji.
Redaguje zespół:
phm. Agnieszka Barwicka – Red. Naczelna, phm. Katarzyna Kruk, phm. Magdalena Bartoszewska,
pwd. Agnieszka Pawlak, pwd. Marcin Dyderski, hm. Andrzej Dyderski, Jakub Niemir, phm. Łukasz Dorna.
W internecie: www.ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl
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Kontakt z redakcją: ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl

