BIULETYN WROCŁAWSKIEGO KLUBU SZARADZISTÓW
NR 20.
21 kwietnia 2018 r.
Nadszedł czas na szesnaste Mistrzostwa Wrocławia – i dwudziesty numer towarzyszącego
im od lat biuletynu. Jak łatwo się domyślić, ukazały się też cztery wydania międzyturniejowe. To,
które trafia do Państwa rąk, mimo jubileuszu, jest nieco skromniejsze, ponieważ nie znalazł się w
nim tradycyjny felieton Antoniego Mazurkiewicza. Uczestnicy turnieju otrzymają za to specjalną
książeczkę załączonej do biuletynu. Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili zgodę na przedruk
zamieszczonych w niej zadań.
Główną zawartość numeru stanowią zadania, dla których w turniejowych zestawach
zabrakło miejsca, a naszym zdaniem warto się również z tymi propozycjami zapoznać i zmierzyć.
Spośród propozycji rebusowych, które otrzymałem od kolegów z przeznaczeniem na
Mistrzostwa, musiałem dokonać wyboru, a podstawowym kryterium okazało się to, ile miejsca
pozostało na poszczególnych stronach po umieszczeniu na nich zadań diagramowych. Nic
dziwnego, że neorebusy – wymagające kratownicy do wpisywania liter w określonej sekwencji –
były na straconej pozycji. Parę kombinatek rebusowych (w ich przypadku tytuł „Rebus” jest
niewystarczający, musi pojawić się co najmniej jednozdaniowy opis) z podobnych względów
musiało ustąpić pola zadaniom bardziej kompaktowym.
1. Neorebus (WS)
Znaczenie zilustrowanej sytuacji należy wpisać do kratownicy, poczynajac od kratek
wysuniętych w górę (pierwszy człon), a następnie do kratek wysuniętych w dół (łącznik i drugi
człon), otrzymując rozwiązanie – tytuł noweli M. Bułhakowa.

Iolanda Cristina Gigliotti
(1933-87)
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Podziękowania
Trudno tutaj napisać coś zupełnie nowego – ale, szczerze mówiąc, chciałbym mieć ten
problem co roku. Wsparcie finansowe, jakie otrzymujemy od Agencji Wydawniczej
"TECHNOPOL" Sp. z o. o., pozwala nam skoncetrować się na aspektach czysto
organizacyjnych (na przykład poszukiwaniach odpowiedniej sali turniejowej) i szaradziarskich.
Ponownie zatem, nie mniej gorąco, dziękujemy Jerzemu Roguli, Prezesowi Zarządu, i
Andrzejowi Tałajowi, redaktorowi naczelnemu miesięcznika „Szaradzista”.
Wsystko na to wskazuje, że puchar, jaki odbierze zwycięzca turnieju, będzie ostatnim
ufundowanym przez Rafała Dutkiewicza, który został przezydentem naszego miasta w 2002
roku – akurat w dobrym momencie, przed I Mistrzostwami Wrocławia (12.04.2003) – i w tym
roku kandydować na kolejną kadencję już nie będzie. Składamy serdeczne podziękowania –
zbiorcze za wszystkie 16 pucharów, a szczególne – za tegoroczny.
Wśród nagród znalazły się także gadżety otrzymane z Biura Promocji Miasta.
Dziękujemy!
Kolegom z klubu „Kamer” dziękuję za pomoc w organizacji turnieju.
„Kamer” w roku 2017
Na jubileuszowe, XV Mistrzostwa Wroclawia, zaprosiliśmy naszych gości w nietypowe
miejsce. Rozpoczął się bowiem (trwający nadal) remont pomieszczeń 4 Regionalnej Bazy
Logistycznej i turniej, z konieczności przesunięty z soboty na niedzielę, 23 kwietnia 2017 roku,
odbył się w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej. Zestaw też był nieco inny niż
zwykle, składał się z 15 odcinków (9 w rundzie pierwszej, 6 w drugiej), rozwiązywanych w ciągu
150 minut. W obu rundach można było otrzymać dodatkowe 2 punkty za każdą część oddaną co
najmniej 15 minut przed upływem regulaminowego czasu. Premia przysługiwała jednak tylko
wówczas, jeśli zgromadziło się co najmniej 10 z 13 punktów.
Dużą niespodzianką był brak na podium Rafała Tałaja. Mistrz Polski wyjątkowo nie
wystartował we wrocławskim turnieju. Wzięło w nim udział 28 osób. Zwyciężył Norbert Stawik
z Poznania (155,75 pkt.), drugi był Leszek Rydz z Bytnika (140,75 pkt.), a trzeci – krakowianin
Paweł Kustroń (112,00 pkt.). Pierwszą dziesiątkę uzupełnili: Krzysztof Lofek (Jaworzno), Kamil
Wereszczyński (Jastrzębie-Zdrój), Rafał Rogowski (Pabianice), Adam Biniszewski (Grozisk
mazowiecki), Krystyna Moś (Piekary Śląskie), Adam Skowroński (Jarocin) oraz Małgorzata
Antczak-Kęsy (Pyzdry). Spośród szóstki startujących wrocławian najwyżej wplasował się Adam
Szylko (16 miejsce).
Daje się zauważyć interesująca, aczkolwiek nienapawająca optymizmem tendencja –
turniejów szaradziarskich przybywa, a członkowie „Kameru” biorą w nich udział coraz rzadziej.
Znajduje to odzwierciedlenie w tabeli Pucharu Neptuna – w 2017 roku objął on aż 28 turniejów.
Najwyżej, dopiero na 59-66 miejscu, z 45 punktami zdobytymi za 5 miejsce w Mistrzostwach
Poznania, znalazł się Jacek Wojaczyński. W klasyfikacji można odnaleźć także Adama Szylko,
któremu 8 punktów z Mistrzostw Wrocławia pozwoliły zająć miejsce 128-137. Jeden punkt
zdobyty w naszym turnieju dał Mieczysławowi Adamskiemu miejsce 171-181 w klasyfikacji PN
(sklasyfikowano 182 osoby – ostatnia z 0,5 pkt.).
W turnieju drużynowym „Ekipiada”, który tym razem grodziski „Edyp” zorganizował w
„Gościncu Wiecha” w Kawęczynie, ekipy klubu „Kamer” ponownie zabrakło. Jednak jej
przedstawiciel, piszący te słowa, wystartował w zawodach jako członek mieszanej drużyny o
nazwie „Czarny Koń”, w skład której weszli ponadto Alicja Stiller i Arkadiusz Dybała. Zajęliśmy
5 miejsce (startowało 10 zespołów), a zwyciężyła Ariada I.
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2. Rebus z imionami (JW)

Rozwiązanie jednowyrazowe.

3. Rebus wspakowy ze skrótowcami (JW)

Akademia …
Komitet …
Rozwiązanie o początkowych literach: R. P.

4. Rebus wykreślany (JW)
Zoologiczny
Znaczenia rysunków należy wpisać do kratownicy, a następnie wykreślić litery w zaznaczonych
polach i odczytać dwuwyrazowe rozwiązanie.

czarne…

Dwa kolejne rebusy łączy to samo rozwiązanie i karuzelowy sposób jego odczytywania.
5. Wykreślano-dopełniany rebus karuzelowy (AM)
Po odgadnięciu na podstawie ilustracji dwóch wyrazów
należy odjąć literę od drugiego i dodać ją do pierwszego,
tak aby można było karuzelowo odczytać 3-wyrazowe
rozwiązanie.

6. Kombinatka karuzelowa (JW)
W pierwszym odgadniętym słowie
należy zamienić miejscami 2 litery
i odczytać karuzelowo (9/13) 3-wy
razowe rozwiązanie.
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7. Neorebus (AM)
Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma…
Znaczenie pierwszego rysunku wpisujemy do kratek wysuniętych w górę, a drugiego - do kratek
wysuniętych w dół. Rozwiązanie o pczątkowych literach: T. K. M. Ż.
pokój 1807
dziś Sowieck

8. Kombinatka (WS)
Odpowiednio przestawione litery z
szarych pól należy przenieść do
rzędów prawego diagramu i
odczytać 4-wyrazowe rozwiązanie
(cytat z reklamy banku).

D

E

R

K

A

A

N

T

Y

K

C

H

O

C

Z

C

Z

E

S

I

9. Metamorfoza (WS)
Wyrazy przejściowe metamorfozy to rzeczowniki
pospolite w mianowniku liczby pojedynczej.
Christian Andreas DOPPLER (1803-53) – uczony
austriacki. Publikował cenne prace z dziedziny
matematyki, fizyki i astronomii. Odkrywca efektu
noszącego dziś jego nazwisko.
Stephen HAWKING (1942-2018) – genialny brytyjski
astrofizyk, profesor matematyki i fizyki teoretycznej.
Dodatkowe rozwiązanie (nazwy 5 znaków Zodiaku)
powstanie po wypisaniu liter z pól ponumerowanych
od 1 do 21.
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Na zakończenie dwie drobne formy nawiązujące do serii tych, które znalazły się w zestawie.
W pierwszym anagramie czasownik występuje w mocno staroświeckiej formie.
10-11. Anagramy (JW)

Było to pod _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Cesarz, pot otarłszy z lic,
Rzecze: „Będę z wami szczery,
W skarbie – pustki, nie mam nic,
Ale taka myśl mi świta:
Jak ich wszystkich _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Będzie awans i ordery.”

Weteran
Chociaż kiedyś tęgo bił się pod _ _ _ _ _ _ _ ,
To _ _ _ _ _ _ _ za to nie dostał centyma.
Dzisiaj głównie w knajpach, barach spotka się go,
Nie przędzie najlepiej, lecz jakoś się trzyma.

Biuletyn przygotował Jacek Wojaczyński. Autorzy zadań: Antoni Mazurkiewicz (AM), Wiesław Sokołowski (WS), Jacek
Wojaczyński (JW). Kontakt: e-mail jacek.wojaczynski@chem.uni.wroc.pl Rozwiązania zadań: 1. Diaboliada (Dalida i boa). 2.
Dodekafonia (Dodek, Afonia). 3. Rok psa (ASP, KOR). 4. Kolec jadowy (kolekcja, wdowy). 5. Odra była modra (moda, bryła). 6.
Odra była modra (obrady, łam). 7. Tylko konika mi żal (Tylża, kokon i Kamil). 8. Kredyt na co chcesz. 9. Rak, Lew, Panna, Waga,
Wodnik. Doppler-leopard-polerka-poranek-ropniak-krowina-wagonik-Hawking.. 10. Austerlitz – ustrzelita. 11. Marengo – marnego.

