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ZASADY  KONKURSU

Za ka¿de poprawnie odgadniête s³owo, które zosta³o w³aœciwie wpisa-

ne do diagramu, rozwi¹zuj¹cy otrzymuje 1 punkt. 

Dodatkowy punkt mo¿na uzyskaæ w hetmance nr 6. 

O zwyciêstwie zdecyduje wiêksza liczba zdobytych punktów. 

W przypadku równej liczby punktów o kolejnoœci rozstrzygnie wy¿sza 

punktacja za rymowan¹ krzy¿ówkê hetmañsk¹ nr 5 (na rozk³adówce); 

jeœli i ta bêdzie równa – wy¿sza punktacja za utajnion¹ hetmankê 

(nr 7), a w razie kolejnego remisu – za hetmañsk¹ swatkê-jolkê (nr 4). 

Gdy i to nie da rezultatu, zadecyduje wczeœniejsze oddanie pracy.
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9  HETMANKA

Poziomo:
1)  w „Dekameronie” ze szczêœcia pada.
4)  cienka, popl¹tana przyda siê na wsi.
5)  na pocz¹tku akcji ten zakrêcony te¿ pada.

Pionowo:
1)  ¿ó³ta ³odyga ju¿ nie go³a w Koniakowie.
2)  na boku czesze owce, w œrodku ma kopyta.
3)  blaszka z cyny czêœci¹ manekina.

1  UTAJNIONA  JOLECZKA   HETMAÑSKA

10  HETMANEK

Imiê i nazwisko uczestnika:                                       Liczba punktów:

Adam Sumera
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W kolejnoœci przypadkowej:
- w koñcu p³aszczki zatañczy³y – ale 

szmira!
- popsuli mikser w górach
- na polu, na polu trochê szaro
- w tym miejscu bór cofa siê na 

„czeœæ!”
- o, a gdzie ty, gazdo, znikasz, 

szalej¹c w Himalajach?
- do nawijania w g¹szczu przed 

pokerzystami
- czarne ogiery w stajni do jazdy
- na Olimpie przemontowali film ze 

Stallone'em w Azji

Ujawniono jedyn¹ literê L. Po³o¿enie wyrazów i czarnych pól nale¿y usta-   
liæ samodzielnie.
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Ryszarda Sawa-Sumera

Poziomo.
  1) lêk w niej czêœciowo upokórz.
  6) wielki w³adca z Etiopii, kawa³ 

³otra.
  7) bierze siê za niego w garderobie.
  9) ogród zdemolowa³a zmora rui
10) przed ujêciem drugi z bandytów 

spada z drzewa.
13) poza lini¹ samochodów.
14) kwiat w wirach skalnych.
15) maŸ z sadzy wiosn¹ w lesie.
17) w saki wpad³o z prawej strony 

nie ca³kiem ³adne obuwie.
19) drapie¿nik z Kampinosu omawia-

nego w granicach rozs¹dku.

Pionowo.
  2) skróæ, tnij, odwróæ w œrodku 

pocz¹tek.
  3) masa pokryæ dachowych z cer-

tyfikatem.
  4) w kroku lœni po³owa, a¿ b³êdnie 

spisuje.
  5) prorok poch³ania dwie nuty          

z czardasza.
  7) wyszukany ryk w po³ówce fasoli.
  8) Turek z pokazu jataganów.
11) ból zepsu³ mu bloga.
12) pu³apka: uk³ad burzy ³ad.
16) gwa³towny sp³ukany skorupiak.

.

18) beznadzieja, chorobo!
Jan Szejko
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2  KRZY¯ÓWKA HETMAÑSKA  PARA  ZA  PAR¥
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czêœciowo jest s³oi-
kiem  l   i dzwonka 
przewieœ w szafie.

  6) nie ca³kiem dobry      
w koszyku z bêben-
kiem  l  szczególnie 
kpi z nas w warzyw-
niaku.

  7) w S³ucku przestawili 
wozy, ¿eby by³o ja-
œniej  l  czêœæ podro-
bionych armat w woj-
sku.

  8) pokrêt³a bez ³ap        
w marynarce  l  z g¹-
sienicami, w których 
kwiczo³ gustuje.

  9) wdziêk wewn¹trz hali 
w szwalni  l
m³ody ptak domowy 

Okreœlenia podano 
wspólnie dla par 
wyrazów przecho-
dz¹cych przez pola 
o danym numerze. 
Kolejnoœæ objaœ-
nieñ w ka¿dej parze 
jest przypadkowa.

  1) przesuwa fraki 
na gwoŸdziach  
l  znane ku-
charce: to stroi 
niebywale.

  2) robione co pe-
wien czas przy 
ko³owrotkach 
po zaczerpniê-
ciu tlenu  l  
stuka w drzewo        
w podziêce –   
z kocio³ka 
zniknê³a koka.

  3) przemieszcza-
nie siê ¿¹d³ó-
wek na wodzie  
lczas umieœ-
ciæ we fryzu-
rach bazie.

  4) usma¿ê i flet 
odpowiednio 
przyrz¹dzony  
l  wynagro-
dzenie kaprala 
po potr¹ceniu 
koñcówki 
prawie w ca-
³oœci bêdzie    
na dêbie.

  5) but w istocie 

 

trochê skurczony      
w baraku.

10) polega na rzucaniu      
i chwytaniu kó³ek       
z dziurami w œrodku 
– weso³o!  l  styl 
nieco niedoceniany  
w sesji.

11) œcina, a traszki 
wariuj¹  l  przy 
proboszczu w powie-
œci o czarnej maœci.

12) w koñcu siê rozleg³o: 
„o po³owê redukuj¹ 
basy w chórze”  l
kwiaty odmieni³y 

trasy.
    

Ryszarda i Adam 
Sumerowie

 8  KRZY¯ÓWKA  HETMAÑSKA  OD  A  DO  ¯

Ka¿dy wyraz zaczyna 
siê inn¹ liter¹.

W kolejnoœci przypad-
kowej (w nawiasie 
liczba liter):
 
- pilotki przepakowuj¹ 

paczki (6)
 
- arystokratka wœród 

chrab¹szczy w trzci-
nach (7)

 
- w barszczu kawa³ek 

ga³ki muszkato³owej 
(5)

 
- w œrodê trzeba je 

w koñcu wnieœæ w ko-
œciele (6)

 
- na rzece prawie ca³y 

most wykonany ³opat¹ 
(6)

 
- ma pewn¹ wartoœæ 

w neurochirurgii (4)
 
- drzewo poœród wid³a-

ków umo¿liwia prze-
chowanie wody (6)

 
- kawa³ek szczupaka na 

obiad (4)
 
- osobliwie upina³ na 

ziemniaku (6)
 
- wiek przysz³y i prze-

sz³y pod grusz¹ (6)
 
- dziwnie goni z rzep-

kami (4)
  
- zdekompletowany 

potrzask nad g³owami 
(5)

 
- w ³o¿u ¿elazko to 

odpad (5)

- nietypowo obuta 
w chustce na przy-
stanku (7)

  
- kiedy w koñcu bia³y 

barszcz mo¿e byæ 
ostry? (5)

  
- w ³azience kosz flar 

trzeba u³o¿yæ  (8)
    
- czêœæ telegramu, 

która, jak s³yszymy, 
zas³uguje na 
przeczytanie (7)

  
- w filmie i po podzie-

leniu (6)
  
- toksyna w jakimœ 

stopniu odrealnia 
pokój (8)

- przekrêci³ im talk 
morski (6)

 
- agronomki odrzucaj¹ 

mak i kwiatostan (5)
  
- masa¿ bez siarki, za 

to z pa³k¹ poprawi 
wygl¹d (7)

  
- fragment patefonu 

wchodzi w sk³ad 
kindersztuby (4)

  
- oto zast¹pi pukiel we 

floksie przed kinem 
(5)

  
Ryszarda i Adam 

Sumerowie
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7  UTAJNIONA  HETMANKAPo³o¿enie 
nych pól oraz pozo-
sta³ych numerów – 
do ustalenia.

Poziomo:
  4) te w wiatraku   

z deskami.
  6) na pocz¹tku 

Redford – Ro-
bert Redford! – 
oceni tê 
krzy¿ówkê.

  7) ptak wróci        
z ogrodnikiem.

  8) on wnika          
w Leara w nie-
prawdopodobny 
sposób – to 
wielki artysta.

10) koszulka z 
Apoloniuszem.

12) wycinana          
i przesuwana 
do nabrania.

13) sygna³, ¿e coœ 
siê pali – krótko 
mówi¹c: S¹d 
Wojewódzki     
w Grudzi¹dzu.

15) w ciszy gra      
w karty w pale-
nisku.

17) w razie imper-
tynencji zwrot  
w ty³ na jednej 
nodze.

19) z³oto w labora-
torium dla stu-
dentów.

20) one stoj¹, ty 
wskocz do 
stawów.

23) w terminarzu 
Putina – tak 
tylko trochê.

24) w Ameryce 
oszustwa         

czar-

z talizmanami to 
komercjalizm.

Pionowo:
  1) pan to largo przerobi, 

przesuniemy termin 
oddania.

  2) Kazimierz z godno-
œci¹ wleci i u³o¿y.

  3) magazyn z komuni-
katami kojarzy siê    
z sumami.

  4) gra w filmie „Czas 
patriotów“.

  5) z³oœliwy karze³ ze 
strzelb¹ w Holly-
wood.

  9) zmiksuj i daktyle – 
zainteresuj¹ 
polonistê.

10) ukrywa ³apy skunksa 
pod uzd¹.

11) w przypadku niedo-
boru grube koce tylko 
dla zas³u¿onych.

14) potrzebne przy pew-
nych wyjazdach          
z akwizytorem.

16) nieco ospa³y, nieco 
podekscytowany – 
mam to po dziadku.

18) w Indiach i Peru 
wymaga uporz¹dko-
wania.

20) siedz¹cego na koŸle 
porzuci³a Greta, Wir-
ginia.

21) m¹¿ Desdemony poz-
bawiony O  œwietnie 2

szy³.
22) ma koronê z podwi¹z-

kami.
Adam Sumera

4  HETMAÑSKA
SWATKA-JOLKA

3  HETMANKA

Jerzy Buczek

Ka¿de objaœnienie  nale¿y z³o-
¿yæ z dwóch fragmentów:
  

w Baranowie Sandomierskim
w cudze garnki
w oddziale PAN na 
Piotrkowskiej
w otwarte karty
w pierwszej klasie
w plenerach Ajudahu
w przedszkolu z Jasiami
z arabskim paszportem
z dorzecza Mekongu
z folderu Seiko
z liœci sza³wii
z mokr¹ g³ow¹
z tylnego siedzenia
z widokiem na parlament

l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Poziomo:
  5) w pieczarze jest inaczej? O, to 

³garz.
  6) na korcie w Magdeburgu mo¿e 

byæ wyborcza.
  7) pracownik elektrowni popsu³ sanki 

w centrum.
  8) masz ich, sk³óæ, roz³am.
11) czêœæ studentek w pó³dystansie 

bada ubytki.
12) ze styliskiem w pasiekach, trochê 

powycierane.

Pionowo:
  1) rzeka wewn¹trz – nie, nie o to mi 

chodzi³o.
  2) ta linia popl¹tana, a styki pomylili 

na uniwersytecie.
  3) Rzymianie na kompasie u szczot-

karza .
  4) w magazynie znajdziesz w koñcu 

jesionki.
  9) w komorze miêsne danie do 

zrobienia podczas wuefu.
10)  atak na Po.

Adam Sumera
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 6  HETMANKA

Poziomo:
  5) strusie skokiem pogardzi³y, jakiœ œwiêty z angloœwiata

ma S³oweñców tam, gdzie nie ma Adriatyku.
  7) z ropy czerpie profity, lecz go Irak zharata³,

deczko kurz¹c w trzy pozycje z rejestrzyku.
 
10) z kropl¹ fairy wobec resztek po kaszance czy bekonie

uczestniczmy w akcji „Je¿d¿ê bez poboczy”.
11) chocia¿ w proszku, jej miejsce w rogu sklepu z tytoniem

w Costa Brava, w Fakaofo lub Lewoczy.
 
12) jego niechêæ do roboty równowa¿y jeden atut:

trzeŸwiuteñki, jeœli dobrze powydzieraæ.
13) w ³anie miêty polegli bez niezbornych legatów

gaeliccy faworyci Linekera.
 
15) najpokrêtniej rzecz ujmuj¹c, krzywe rulez! – w podregionach

masz ci to, co ma Fantazy i Czeremis.
16) w ¿yciorysie Kuronia siedmiokropka bez piona

jest pierœcieniem dooko³a epidemii.
 
17) drugi tom o zimorodkach drukowany niezbyt czysto

denerwuje, gdy nim s¹siad stuka œwitem.
18) spec od ruchu pocisków nabra³ w miejsce episto³

kilo sera, choæ bez skrzyde³ wygra³ z Mittem.

Pionowo:
  1) fina³ w lipcu, trawa roœnie, ju¿ z emocji dr¿¹ kibice,

w stawce bar i molibdenu quasi-kopia.
  2) w Zakopanem wci¹¿ stoi, a po toponimice

mamy tyle, co po wyjœciu z niej Pinokia.
 
  3) w Katowicach amatorów ma niema³o (tu nadmieniê,

¿e nie dureñ, ciut ojcowski, ciut matczyny).
  4) amaretto ktoœ przela³ przed pó³noc¹ w Syrenie

lub w Jaraczu, choæ nie magik od kurtyny.
 
  5) prze³amany sw¹ legend¹ wci¹¿ przyci¹ga batyskafy

z petitkami dla ostatnich pelikanic.
  6) ciastko z tkanek zmielone, byle tylko bez gafy,

ma procentów wiêcej niŸli alazani.
 
  8) wiêksz¹ czêœæ paranauki dyktowali przekrêciccy

tam gdzie FEMEN g³os zabiera w sprawach kobiet.
  9) rozdrobniony w oleju, dodawany do pizzy

chaotycznie, szybciuteñko, lecz nie sobie.
 
14) w sercu Johna mia³a miejsce obok gitar i winyli

(trochê mniej ni¿ fanklub Ziyo ko³o S¹cza).
15) Bolek z Lolkiem w jej piaskach wielki szkielet odkryli,

a w nim jajo go³¹beczki, lecz bez k³¹cza.
Jerzy Buczek

Dodatkowy punkt mo¿na zdobyæ za u³o¿enie 
z liter w polach z kropk¹ s³owa o okreœleniu: 

W górach poœwieci – niepotrzebni poeci; gra 
dla starzyka bez³adnie.
   

__ __ __ __ __ __ __

Poziomo:
1) po dwa fragmenty “Przekroju” w makatkach 

na œcianie.
6) z brawur¹ ptak wodny w Nag³owicach 

rozjaœnia niebo.
7) nadskakuje mi Taylor, robi uszka bez 

farszu.
8) pchli grat dnem do góry.
9) w melancholii Bem jest u kozaka.

Pionowo:
1) zmieñ buty – znany autor fraszek tu 

mieszka.
2) niekoñcz¹ce siê zbytki na progu szko³y      

z Maækiem.
3) w kambuzie w trakcie patroszenia kury.
4) upowszechniana w poœpiechu, nad par-

kingiem.
5) konik harowa³ od œwitu, z wieczora narobi³ 

nam bigosu.
Ryszarda Sawa-Sumera
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5  RYMOWANA  KRZY¯ÓWKA   HETMAÑSKA
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