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Pytania na Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza

Cz. 5

 
1. Na  Rozewiu, nad Bałtykiem znajdują się dwie latarnie morskie. Czyje imię

noszą?
        Latarnia Rozewie I nosi imię Stefana Żeromskiego.  Latarnia Rozewie II  będzie

nosiła imię Jana Kasprowicza. Od 17 czerwca 2017 roku 
       
2. Kto jest patronem Gimnazjum Nr 2 w Zakopanem?  (co wiesz o patronie?).
     Patronem Gimnazjum nr 2 w Zakopanem jest ks. Prof. Józef Tischner.   

3. W  tatrzańskiej  lasach   żyje  ptak,  który   żywi  się  nasionami  szyszek
świerka. Jaką ma nazwę ?

     Jest to Krzyżodziób świerkowy.  Ze względu na specyficzny skład chemiczny
nasion iglastych, którymi się żywi, wszystkie krzyżodziby mają ciało tak nasączone
olejkami eterycznymi, że po śmierci nie rozkładają się, lecz ulęgają mumifikacji.

      

4. Jak się nazywało państwo utworzone na terenie Zakopanego i jego okoli-
cach  w roku 1918?

     Rzeczpospolita Zakopiańska.

  

     5.  Czyj  wizerunek  umieszczony  jest  na  sztandarze  Szkoły  Podstawowej
Nr 9  i dlaczego?

Na sztandarze znajduje się  wizerunek Jana Kasprowicza,  który jest Patronem   tej
szkoły. 

6. Jan Kasprowicz był nie tylko miłośnikiem ale i znawca książek. Posiadał
duża bibliotekę, którą gromadził przez wiele lat. Przez ile lat zbierał książki?

 
            Zbiory gromadził  przez 25 lat  

7. Podaj Nazwę ulubionych kwiatów Jana Kasprowicza.

O ulubionych kwiatach Kasprowicz pisze w ostatnim wierszu jaki napisał przed
śmiercią. Wiersz ma tytuł „Nasturcje” i został zamieszczony w tomiku poezji, pt.:
”Mój Świat”.   Poeta pisze o urodzie tych kwiatów, ich bujności i  intensywnym
kolorze. W domu Kasprowicza jak przed laty kwitną nasturcje w drewnianych
skrzynkach umieszczonych wokół werandy. 



    8. Jak powstała Rzeczpospolita Zakopiańska? 

W październiku 1918 roku  powołano w Zakopanem  Organizację Narodową.    Pierw-
szego listopada Organizacja Narodowa przekształciła się w Radę Narodową, której pre-
zydentem, sprawującym swój urząd przez kilkanaście dni, został Stefan Żeromski.

Jedną z cennych  pozycji  w bibliotece Jana Kasprowicza  był rzadki w rękach
prywatnych zbiór  najcenniejszych wydań Pisma  św. a szczególnie   Biblia
wydana  w 1563 roku. Jaką ma nazwę ta biblia?     

      
             Jest to  Biblia Radziwiłłowska  

     10 . Kiedy Poeta zamieszkiwał w Poroninie miał psa .Jakiej rasy był to pies?
Jak się wabił?

      To był Owczarek podhalański, wabił się Smok. 

     11.  Jaki  krzew przewija się  w wierszach Jana Kasprowicza o tematyce
górskiej ?

Jest to krzak dzikiej róży.  
   

12. Co ma wspólnego osoba Jana Kasprowicza z Rzeczypospolitą Zakopiańską? 

W październiku 1918 roku powołano w Zakopanem Organizację Narodową w szere-
gach której znalazł się Jan Kasprowicz.   Organizacja Narodowa przekształciła się w 
Radę Narodową  która kierowała Rzeczypospolitą  Zakopiańską .  

13. Kasprowicz urodził się we wsi   Szymborze – 6 kilometrów od  jeziora Gopło, 
nad którym stoi słynna Mysia Wieża. Jaką ma nazwę miasto którego Szymborze  
stało się jedną z dzielnic?

     Inowrocław 
   
 14.  Z  którego  miejsca  przywożono  kamienie  do  budowy  Mauzoleum  Jana
Kasprowicza?
Z Doliny Rybiego Potoku ,w okolicach Morskiego Oka 

15.  Kto  namalował  pejzaż  do sonetu  Jana  Kasprowicza  zaczynającego  się  od
słów” Chaty rzędem na piaszczystych wzgórkach”?
          
 Autorem jest znany malarz Kazimierz Sichulski.  
    

16. Kto był prezydentem Rady Narodowej, która prze kilkanaście dni   kierowała 
Rzeczpospolitą Zakopiańską ?

Prezydentem Rady Narodowej sprawującym swój urząd przez kilkanaście dni, został 
Stefan Żeromski.   

17.  Jak się  nazywa  region Polski z którego pochodził Jan Kasprowicz?
      Kujawy 



18.  W  czasach,  kiedy  Kasprowicz  się  urodził  Polska  była  w  niewoli  u  trzech

zaborców: Rosji, Austrii i Prus. Pod którym zaborem urodził się Jan Kasprowicz?

     Pod zaborem pruskim 

19. Co to jest szirwan?
      Szirwan, to nazwa kaukaskiego dywaniku modlitewnego, który wisi nad tapczanem
w jednej z izb na Harendzie.  

20.  Jak długo istniała Rzeczpospolita Zakopiańska ?    

Rzeczpospolita  Zakopiańska  była  państwem  istniejące  od  13  października  do  16
listopada 1918 roku, wobec objęcia zarządu Galicji przez Polską Komisję Likwidacyjną,
Rada Narodowa w Zakopanem rozwiązała się i Rzeczpospolita Zakopiańska przestała
istnieć po dwutygodniowej niepodległości. 

21. Ile jest muzeów Jana Kasprowicza i gdzie się znajdują?
     
      Są dwa muzea. Jedno jest w Inowrocławiu a drugie w Zakopanem na  Harendzie.  

22. Jan Kasprowicz był człowiekiem wybitnie uzdolnionym. Miał talent literacki
i do nauki języków obcych. Kiedy poszedł do szkoły, nauczyciel zachwycił się
jego  talentem  do…  Odpowiedz  jaki  talent  małego  Kasprowicza  zrobił  na
nauczycielu największe wrażenie? 

Talent do rysowania, zdolności plastyczne.  

23. Jak wyglądało stare Zakopane?

Początkowo była to mała, pasterska wieś nad potokiem Cicha Woda. W miarę rozwoju
przesuwała się na stoki Pasma Gubałowskiego.   Pod koniec XIX wieku nastąpił szybki
rozwój wsi. Osiedla wtargnęły w las spływający od regli  ku Cichej Wodzie.   

24. Wymień osoby, które kierowały Rzeczpospolitą Zakopiańską 

  Kierownictwo Rzeczypospolitej Zakopiańskiej stanowili Stefan Żeromski jako jej prezy-
dent, Mariusz Zaruski, Wincenty Szymborski i przewodniczący Związku Górali Franci-
szek Pawlica jako zastępcy Żeromskiego, Medard Kozłowski – jako sekretarz. 

25. Przy domu  na Harendzie poeta kazał postawić urządzenie do czerpania wody 
jakiego w Zakopanem nikt nie widział. Jak nazywało się to urządzenie?
 
To był żuraw. 

26. Jak nazywał się okres w literaturze polskiej na który przypada twórczość Jana
Kasprowicza?

         Okres literaturze miał  nazwę  Młoda Polska  



27. Co to jest sosręb i co znajduje się na licu sosrębu w Muzeum Jana 
Kasprowicza?
Sosręb to tragarz nośny w góralskiej chacie. O tragarz nośny wspierają się tragarzyki
na  których  jest  powała.  Na  licu  sosrębu  wyrzeźbiona  jest  data  ukończenia  budowy
domu oraz kwiaty - leluje. 

28. Kiedy Zakopane ogłosiło niepodległość? 

 Zakopane ogłosiło niepodległość 30 października 1918 roku – dzień przed Krakowem.  

29.  Po  śmierci  Poety  jego  żona  czyniła  starania  o  budowę mauzoleum.
Pomógł  jej  w  tym  znany  literat,  autor  Przygód  Koziołka  Matołka,  który
napisał odezwę do narodu z prośbą o pomoc.. Jak nazywał się ten literat?

To był  Kornel Makuszyński

30. Projektant Mauzoleum  Poety był znanym architektem. Zaprojektował między 
innymi Wielką Krokiew w Zakopanem, która do dzisiaj uchodzi za jedną z 
najpiękniejszych skoczni na świecie. Jak nazywał się projektant Mauzoleum?

To był  Karol Stryjeński

31. Co wiesz na temat urodzin Jana Kasprowicza. Miejsce i data.

Jan  Kasprowicz  urodził  się  12  grudnia  1860  roku,  na  ziemi  kujawskiej,  we  wsi
Szymborze pod Inowrocławiem. Jan by najstarszym synem Józefy z Koftów i  Piotra
Kasprowicza. Dzieci było szesnaścioro, większość umarła w dzieciństwie. 

32. Kto został prezydentem Rzeczypospolitej Zakopiańskiej ?  

Prezydentem Rzeczypospolitej Zakopiańskiej został Stefan Żeromski, pisarz. 

 33. Kasprowicz pierwszy raz przyjechał  pod Tatry w roku 1892. Ponad 
trzydzieści lat musiało minąć zanim postanowił osiąść tutaj na stałe  i zakupił 
dom. Gdzie najczęściej zatrzymywał się poeta  podczas pobytów pod Tatrami        
w tym okresie.

W Poroninie  w pensjonatach  u  Mardułów, Gutów i Gałów. 

34. Przed wybuchem wojny Maria Kasprowiczowa wysłała całą bibliotekę 
Kasprowicza   z Harendy w obawie przed zniszczeniem jej w czasie wojny. Gdzie 
wysłała Maria Kasprowiczowa bibliotekę Poety i co się z nią stało?  

Biblioteka została wysłana do Poznania, gdzie przeniesiona do  Muzeum Miejskiego.
Tam spłonęła  we  wrześniu  1939  roku  podczas  działań  wojennych.W  roku  2014  w
Muzeum  Miasta  Poznania  otwarto  ekspozycję  ocalałych  regionalnych  mebli
z harendziańskiej biblioteki Jana Kasprowicza.  



35. Co pewien czas w Muzeum na Harendzie urządza się spotkania  na różne 
tematy. Zaprasza się ciekawych ludzi, którzy mówią wiersze, opowiadają o swojej 
twórczości. Jaka nazwę  mają  te spotkania?

Spotkania mają nazwę  ” Wieczory na Harendzie”

 36. Co przedstawia metalowa tabliczka zawieszona na ogrodzeniu Drzewa Wolno-
ści w Zakopanem? 

Przedstawia orła w koronie 

            37.  Żona Jana Kasprowicza  pisała  przez wiele  lat  dzienniki,  w których
zapisywała poprawną polszczyzną  swoje wrażenia. Mówiła bardzo dobrze  po
polsku. Jakiej narodowości była żona Kasprowicza,

Maria Kasprowiczowa Była Rosjanką. 

38. W którym roku Jan Kasprowicz po raz pierwszy przyjechał w Tatry?

Jan Kasprowicz po raz pierwszy przyjechał w Tatry w roku 1892. 

39. Gdzie zmarł i został  pochowany Jan Kasprowicz?
Jan Kasprowicz zmarł  1 sierpnia 1926 roku. Jego ciało przez trzy dniu pozostawało na
Harendzie,  obsypane  kwiatami  nasturcji  ułożonymi  w  kształt  płomiennego  krzyża.
W  nogach  położono  wielki  bukiet  polnych  kwiatów. Pochowany  został  w  todze
rektorskiej.  Początkowo  doczesne  szczątki  Poety  spoczęły  w  grobowcu  rodziny
Dłuskich  na  Pęksowym  Brzyzku.  W  tym  czasie  nie  był  to  jeszcze  Cmentarz
Zasłużonych. Status taki uzyskał dopiero w roku 1031. W roku 1933 ciało Kasprowicza
przeniesiono  do Mauzoleum wybudowanego obok domu  na Harendzie. 
    

40. Gdzie w Zakopanem znajduje się Drzewo Wolności, jakie to drzewo, kiedy je 
posadzono? 

Drzewo Wolności rośnie przed Starym Kościółkiem przy ulicy Kościeliskiej. Jest to lipa
zasadzona przez dzieci 11 listopada 1918.  Miała ona upamiętnić i uczcić odzyskanie
przez  Polskę  niepodległości.  Dziś  Drzewo  Wolności  ma  całkiem  spore  rozmiary  i
otoczone jest parkanem.  
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