


zabawy prZyjemne i pożytecZne

opracował Andrzej Jakubowski
Klub Relaks, ul. Kochanowskiego 3b kl. III
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poziomo:
1. zimowa odmiana jabłek
5. jednoizbowy parlament Izraela
8. bita trasa komunikacyjna
9. zimowy sprzęt dla dzieci

10. obszar leśny pod ochroną
12. dźwignia handlu
14. święto muzułmańskie u Turków po zakończeniu ramadanu
16. kobieta o ogromnej wiedzy w jakiejś dziedzinie
19. dowód wpłacenia jakiejś sumy pieniędzy
21. sklep pani magister
23. dawny instrument muzyczny w kształcie wygiętej wężowo rury
26. motyw zdobniczy
28. domniemane narzędzie krzemienne
29. atom posiadający wolną parę elektronów
30. narzędzie ogrodnicze
31. pierwszy segment odcinka głowowego u stawonogów

pionowo:
1. duży nóż w kształcie sierpa
2. naszyjnik z drogich kamieni
3. modne, sportowe obuwie
4. mięso gotowane we własnym sosie
5. mieszkaniec borów tucholskich, Wejherowa
6. zagrywka piłki w siatkówce, tenisie
7. bęben używany przez niektóre plemiona afrykańskie

11. rewir, obszar wyodrębniony
13. pierwiastek, srebrzysty metal
15. pierwiastek, metal
17. starogrecka galera o dwóch rzędach wioseł
18. młodszy pracownik naukowy i dydaktyczny
20. kwiat cięty, imieninowy
21. oszczerczy list bez podpisu
22. dzierżawa nieruchomości
24. zamek błyskawiczny
25. jeden z sześciu synów Uranosa i Gai
27. tendencja w sztuce, literaturze

litery od 1 do 13 z prawego dolnego rogu utworzą hasło
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Rozwiązania – same hasła – prosimy 
przysyłać na kartkach pocztowych pod adre-
sem redakcji do 31 października 2012. Wśród 
czytelników, którzy nadeślą prawidłowe roz-
wiązania, rozlosujemy nagrody ufundowa-
ne przez Muzeum Mazowieckie w Płocku 
i Płocki Klub Miłośników Rozrywek Umy-
słowych.
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poziomo:
1. otacza żółtko
7. klasztorny odźwierny
8. gryzoń hodowany w domach
9. nadzorował podawanie potraw na stół królewski

10. zakonnik po złożonych ślubach
12. lampa elektryczna o wklęsłym zwierciadle
15. zakład wypieku pieczywa
19. mieszkaniec Krakowa
20. miejsce geometryczne środków krzywizny
21. wyciąg spirytusowy z kwiatów rumianku
22. jeden z wielu na boisku piłkarskim
23. skafander eskimoski z futra

pionowo:
1. mięsień zginający przedramię
2. bajka alegoryczna mająca charakter dydaktyczny
3. szybki żaglowiec o smukłym kadłubie
4. eremita żyjący w odosobnieniu
5. pochyłe pismo drukarskie
6. żywica z drzew iglastych do produkcji lakierów

11. sekretarzyk w formie stolika
13. śpiewnik ludowy
14. główka, przednia część ciała tasiemca
16. dawna rosyjska miara długości
17. żaglowiec, ryba hodowana w akwariach
18. część fajki

litery od 1 do 11 z prawego dolnego rogu utworzą hasło

Rozwiązanie krzyżówek z poprzedniego numeru:
A – KATEDRA
B – MUZEUM
C – TEATR
D – FARA
E – BOLESŁAW KRZYWOUSTY
Do redakcji wpłynęło 15 prawidłowych rozwiązań. Nagrody (publikacje i pamiątki Muzeum 
Mazowieckiego w Płocku) wylosowały następujące osoby:
● Elżbieta Pilewska, ul. Kwiatowa 14/5, 09-400 Płock,
● Jerzy Jankowski, ul. Prezydenta Mościckiego 9, 09-400 Płock,
● Sławomir Andrzejewski, ul. Kazimierza Wielkiego 44, 09-400 Płock.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym gratulujemy.
Nagrody prześlemy pocztą.

Dylemat płocczan  

która ich ciągle

Anagram.Wodny żywioł

,
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