
                                                                                                     Szanowni Państwo, 

                                                            serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie krzyżówkowym organizowanym  

                                                                                       przez Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 

 REGULAMIN KONKURSU  

Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie krzyżówkowym (zwanym dalej „Konkursem”).  

2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.muzeumkraszewskiego.pl oraz w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie przez cały 

czas trwania edycji Konkursu. 

3. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie (zwane dalej „Organizatorem”).  

4. Fundatorem nagród jest Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.  

5. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).  

Zasady udziału w konkursie  

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 16 lat za wyjątkiem pracowników Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie  

oraz najbliższych członków rodzin tych osób.  

2.  Każdy uczestnik może wziąć udział w danej edycji Konkursu tylko jeden raz.  

3. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w drodze losowania spośród osób, które w terminie do 31 lipca 2020 r. prześlą e-mailem na adres: 

muzeum_kraszewskiego@op.pl  hasło będące rozwiązaniem krzyżówki.  

4. E-mail z rozwiązaniem krzyżówki należy zatytułować – „Rozwiązanie krzyżówki”, ponadto w treści należy podać następujące informacje:  

http://www.muzeumkraszewskiego.pl/
mailto:muzeum_kraszewskiego@op.pl


 hasło krzyżówki,  

 imię i nazwisko,  

 adres zamieszkania,  

 nr telefonu.  

Podanie powyższych danych osobowych jest obowiązkowe i warunkuje udział w konkursie oraz przekazanie przyznanej nagrody.  

5. Przesłanie hasła oraz danych o których mowa w pkt. 4 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

6. Administratorem danych osobowych uczestników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Organizator.  

7. Dane zbierane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu oraz publikacji imienia i nazwiska zwycięzcy, jak również nazwy miejscowości, w której 

zwycięzca mieszka, na stronie internetowej www.muzeumkraszewskiego.pl. Każdy zwycięzca Konkursu ma prawo wglądu w te dane, prawo ich 

poprawiania, zmiany lub usunięcia.  

8. Organizator konkursu skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu telefonicznie lub wyśle wiadomość elektroniczną z informacją o wygranej do 14 dni  

po zakończeniu Konkursu, tj. do 14 sierpnia 2020 r.  

9. W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł się skontaktować z potencjalnym laureatem lub zwycięzca nie zgłosi się do Muzeum Józefa Ignacego 

Kraszewskiego w Romanowie w wyznaczonym przez Organizatora terminie, dana nagroda przechodzi na kolejnego, potencjalnego laureata.  

10. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są do osobistego odebrania nagród w siedzibie Organizatora.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku Uczestnika na stronie internetowej www.muzeumkraszewskiego.pl.  

Nagrody  

1.  Nagrodami w konkursie są nagrody książkowe oraz bezpłatne zwiedzanie Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie  

wraz z przewodnikiem dla zwycięzcy i 4 osób towarzyszących.  

2. Spośród osób, które w terminie do 31 lipca 2020 r. prześlą e-mailem na adres: muzeum_kraszewskiego@op.pl hasło będące rozwiązaniem krzyżówki 

zostaną wylosowane trzy osoby, które zostaną uznane za zwycięzców konkursu.  

3. Losowanie odbędzie się w siedzibie Organizatora.  

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 

http://www.muzeumkraszewskiego.pl/
mailto:muzeum_kraszewskiego@op.pl
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Hasła 

Poziomo 

1: młoda aktorka i pianistka, przyjaciółka pisarza, która udała się z nim do Drezna tuż po wybuchu powstania styczniowego lub… firma produkująca etui i 

akcesoria do telefonów, tabletów; 

3: pisarz francuski, autor powieści Dom Biały, którą przetłumaczył Józef Ignacy Kraszewski lub… miejscowość w powiecie lubartowskim; 

5: poeta epoki oświecenia, przyjaciel ojca pisarza; autor m. in. Pieśni porannej oraz kolędy Bóg się rodzi; na jego cześć imię Franciszek nosił młodszy syn pisarza; 

7: bohater Szalonej, „szaleńczo” zakochany w Zońce, tytułowej bohaterce; 

10: część tytułu biografii Kraszewskiego autorstwa Marii Haliny Dąbrowolskiej lub… największy księżyc Saturna; 

12:  … i niedola, tytuł jednej z powieści Józefa Ignacego; 

13: neogotycka wieża-dzwonnica, na tle której sportretowano młodego Józia pobierającego nauki w szkole w Lublinie, inaczej wrota; 

16: tytuł powieści współczesnej autora Starej baśni, charakteryzujący rodzinę starego sługi Państwa Manczyńskich lub… pogardliwie o grupie osób 

zachowujących się w sposób ordynarny, niekulturalny; 

18:  … rzeczy, tytuł kroniki domowej Kajetana Kraszewskiego, najmłodszego brata pisarza, inaczej Silva rerum; 

19:  u Kraszewskiego były nim wszechstronne zainteresowania i rozległa wiedza lub… w grze w karty: kolor umownie przyjęty przez graczy, bijący wszystkie 

pozostałe kolory; 

20: tytuł monarchów Rosji za czasów JIK, słowo pochodzące z języka  starosłowiańskiego; 

21: mąż wnuczki pisarza, Zofii, córki jego syna Franciszka, będący dalekim kuzynem pisarza i noszącym to samo nazwisko, dziś imię spotykane raczej w formie 

żeńskiej, np. bohaterka powieści Nad Niemnem; 

22:  popularny herb na ziemiach polskich, aktem unii horodelskiej przeniesiony na Litwę;  pieczętowała się nim rodzina Kraszewskich; 

24:  periodyk o problematyce społeczno-kulturalnej, którego wieloletnim redaktorem był przyjaciel pisarza, Antoni Pietkiewicz. W czasopiśmie obok Adama  

Asnyka, Elizy Orzeszkowej publikował również Józef Ignacy lub… kwiatostany np. zboża; 

28: imię przyjaciela pisarza, syna poety romantycznego, tłumacza Ulany  na język francuski; 

29: dzielnica Berlina, w której znajduje się słynne więzienie, gdzie został osadzony Józef Ignacy przed procesem w Lipsku; 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjCpY7a2_bpAhUh86YKHZW_ASAQFjAKegQIAxAB&url=https%3A%2F%2F4kom.pl%2Fpl%2Fproducers%2Fbenks-1495492384.html&usg=AOvVaw0BIRYj_c7CI1vayEbvEGdv
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjCpY7a2_bpAhUh86YKHZW_ASAQFjAKegQIAxAB&url=https%3A%2F%2F4kom.pl%2Fpl%2Fproducers%2Fbenks-1495492384.html&usg=AOvVaw0BIRYj_c7CI1vayEbvEGdv


31: autor Boskiej komedii tłumaczonej przez JIK; 

32: ta romanowska budowla często pojawiała się we wspomnieniach pisarza z dzieciństwa spędzonego u dziadków Malskich; 

33: powieść, której tytuł dał nazwę warszawskiemu  klubowi studenckiemu mieszczącemu się przy ul. Mokotowskiej, w domu, w którym mieszkał pisarz; 

35:  epos autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego, opowiadający o dziejach Litwy z czasów panowania wielkiego księcia litewskiego Witolda; 

36: powieść Kraszewskiego opowiadająca  dzieje miłości ubogiego szlachcica do pięknej i bardzo bogatej ziemianki lub… imię Sari, polskiej śpiewaczki 

operowej; 

37: jeden z najpłodniejszych pisarzy polskich, przyjaciel Kraszewskiego, towarzyszył pisarzowi w ostatnich chwilach jego życia lub… ssak przedstawiany często 

z jabłkiem na grzbiecie; 

38: miasto uzdrowiskowe na południu Francji, gdzie pisarz przebywał między innymi ze swoją ostatnią miłością, Christą del Negro, miasto partnerskie Rottweil 

w Niemczech i Koekelberg w Belgii; 

39: korespondencja Kraszewskiego z tym polskim historykiem, bibliografem, slawistą i poliglotą (znał 12 języków) została  znaleziona podczas rewizji domu 

pisarza 17 grudnia 1830 roku; 

44:  cyganka z Chaty za wsią; 

46:  chorąży, właściciel dworku na Wołyniu, w którym wychowywała się  Madzia Raszkówna, bohaterka Szalonej; 

50:  Złoty…., tytułowy bohater powieści Kraszewskiego; 

51: król polski, którego zwycięstwo pod Płowcami opisał Kraszewski w powieści herbowej Jelita. Tu forma jak w powieści; 

52:   … tułactwie – to powieść o polskiej emigracji po powstaniu styczniowym napisana w 1871 r. w Dreźnie; 

54: powieść Kraszewskiego zaliczana do cyklu obrazków powstaniowych lub… agent 007; 

55: ta w tytule powieści Kraszewskiego, była za wsią; 

56: imię wuja pisarza, jego pierwszego nauczyciela rysunku; 

59:  A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta  z przeszłością, mężczyzna po przejściach… pisała Agnieszka Osiecka, a my opisujemy w ten sposób powieść Józefa Ignacego z 

1867 r. opowiadającej o perypetiach uczuciowych Walentego i pięknej Palmiry lub… złotodzioby w języku esperanto; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poliglota


60:  Akcja tej powieści rozgrywa się w czasie powstania styczniowego. Pisarz przedstawia stosunek  pokolenia młodych i starych wobec powstania. Tu: drugi 

człon tytułu; 

61: Powieść historyczna, której akcja rozgrywa się za czasów króla Stefana Batorego lub… człowiek wypędzony z ojczyzny; 

64: pierwszy pseudonim pisarza; 

66: - Jedna z ostatnich powieści J. I. Kraszewskiego, romans lub… rzeka w Rosji, Rumunii i Włoszech; 

68: Prawdą a ………….. – motto pisarza; 

71: imię brata pisarza, świetnego rysownika, fotografa i ilustratora książek, m.in., Ulany; 

72: polski poeta romantyczny, redaktor Encyklopedii Powszechnej Glücksberga, napisał o Kraszewskim: Co Adam zaczął, Twój geniusz kończy, porównując dzieła 

Kraszewskiego do twórczości Adama Mickiewicza lub… samiec dzika; 

75: powieść poleska; 

76: jeden z pseudonimów pisarza, wspak; 

77: imię jednej z sióstr pisarza; 

78: technika graficzna uprawiana przez Kraszewskiego w okresie drezdeńskim; 

Pionowo 

2: pieśń napisana przez Adama Asnyka z okazji jubileuszu pisarza; 

4: wóz transportowy, o drewnianych osiach, bez resorów, znany powszechnie na Rusi i Kresach za czasów pisarza, tu nietypowa forma dopuszczalna w grach i 

krzyżówkach; 

6: rzymski komediopisarz, autora między innymi Aululalii, jego dzieła dzieła tłumaczył pisarz pod koniec życia; 

8: imię ukochanej Babki Dobrodziejki; 

9: rzeka na Ukrainie, prawy dopływ Dniepru, nad którą leży Żytomierz; 

11: miasto na Ukrainie, położone  nad rzeką Ikwą na Wyżynie Wołyńskiej, gdzie pisarz jeździł na tzw. kontrakty, tam między innymi spotkał Honoriusza 

Balzaka; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krystian_Teofil_Gl%C3%BCcksberg
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C3%B3z&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kresy_Wschodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dniepr


14: miejsce urodzenia pisarza; 

15: as wywiadu francuskiego, pozyskał pisarza do pracy dla wywiadu ok. 1871 roku; 

16: ……..baba – w opowiadaniu dziadka spisanym przez pisarza lub… namiestnik Galilei, król Judei  w latach 37 – 4 p.n.e; 

23: komedia kontuszowa w pięciu aktach, pierwszy człon tytułu lub… produkt wytwarzany przez pszczoły; 

25: polski historyk literatury i teatru, krytyk literacki, bibliograf, wieloletni dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, autor pierwszego spisu chronologicznego i 

abecadłowego dzieł Kraszewskiego, spis powstał z okazji jubileuszu pisarza w 1879 r.; 

26: o wytwarzaniu tej zanieczyszczonej postaci węglanu potasu pisał Kraszewski między innymi w Budniku; 

27: drugie imię Michała Andriollego, ilustratora jubileuszowego wydania Starej baśni; 

29: historyk sztuki, dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego w latach 1984-1986, opisał dwór Kraszewskich i założenie dworsko-parkowe; 

30: miejsce, w którym najmłodszy brat pisarza Kajetan hodował egzotyczne owoce; 

34: najbardziej znany pseudonim pisarza; 

40 – ten, w którym przyszło żyć Kraszewskiemu, był XIX n.e.;  

41: Złoto i ….. – powieść współczesna; 

42: pieszczotliwie o najmłodszym bracie pisarza; 

43: majątek pisarza na Wołyniu, przy rozbudowie którego znaleziono kości mamuta; 

45: od tego papieża otrzymał pisarz upomnienie za niemoralny kierunek pism; 

46: miasto uniwersyteckie w dzisiejszej Estonii, w którym studia przyrodnicze ukończył Lucjan, brat pisarza; Tartu; 

47: profesor nauk humanistycznych, badacz twórczości Kraszewskiego; 

48: instrument muzyczny, z którym Kraszewski nie rozstawał się prawie nigdy; 

49 - Bohater Chaty za wsią; 

53: ojciec polskiej fotografii,  członek Delegacji Miejskiej i przyjaciel pisarza; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/37_p.n.e.
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54: Roman, pierwszy właściciel dóbr Romanowskich; 

57: XII tom tej Bibliografii literatury polskiej był poświęcony Kraszewskiemu; 

62: imię siostry pisarza wydanej za Gabriela Łuniewskiego; 

63: tytuł powieści opartej na biografii doradcy i  faworyta króla Augusta III, utwór stanowi drugą część trylogii saskiej; 

65: jedyna opera Ignacego Jana Paderewskiego, do której Libretto napisał Alfred Nossig, na podstawie powieści Chata za wsią; 

67: imię pana Urbanowskiego, właściciela majątku Horodec, w którym Józef Ignacy katalogował bibliotekę w języku francuskim; 

68: lekarz z Włodawy, ojciec chrzestny pisarza; 

69: Hrabina, kochanka króla Augusta II, więziona w wieży Stolpen, bohaterka jednej z powieści historycznych Kraszewskiego wchodzącej w skład trylogii 

saskiej; 

70: imię żony pisarza;  

73: … czy licho, powieść pisarza; 

74: pachołek ze Starej baśni lub… ptak z rodziny drozdowatych, czarny z żółtym dziobem, jego głośne i melodyjne pieśni godowe można usłyszeć w 

romanowskim parku; 

Litery z pól oznaczonych na niebiesko w prawym dolnym rogu kolejnymi liczbami od 1 do 35 utworzą hasło, myśl Józefa Ignacego Kraszewskiego, jakże 

aktualną i dziś: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
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