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Pytania na Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza
Cz. 4
1. Gdzie w Zakopanem napisał Kasprowicz jeden ze swoich najpiękniejszych
utworów pt. ”Moja pieśń wieczorna?”
Ten utwór powstał w domu karczmarza Beka przy ulicy Kościeliskiej.
2. W którym domu w Poroninie mieszkał, gdy tworzył „Księgę Ubogich”?
W domu Mardułów - Gałów w Poroninie, obecnie przy ulicy Kasprowicza 77.
3. Jaka pamiątkę wykonała Maria Kasprowiczowa w dniu śmierci Poety?
Żona Kasprowicza – Maria – sporządziła kartonik z napisem „ Niedziela 1 sierpnia
1926”. Na kartonie nakleiła kwiaty polne - rumianki, dzwonki, krwawniki, jaskry, które do
dziś kwitną na harendziańskich łąkach.
4. Jaką nazwę ma skwer na którym znajduje się zakopiańskie drzewo Wolności?
Jest to skwer Ryszarda Kaczorowskiego.
5. Jak brzmi tytuł ostatniego zbioru wierszy, pisanego częściowo na Harendzie?
Ostatni zbiór wierszy Jana Kasprowicza ma tytuł: „Mój świat”.
6. Jak nazywają się ulubione kwiaty Kasprowicza, którym Poeta poświęcił swój
ostatni wiersz?
Te kwiaty to nasturcje.
7. Kiedy i w jakich okolicznościach ekshumowano zwłoki Jana Kasprowicza?
W VIII rocznice śmierci Poety przeniesiono jego zwłoki ze Starego Cmentarza
do Mauzoleum na Harendzie. Wypełniono w ten sposób wolę Poety zawartą w słowach
wiersza:
„ Albo, jeżeli już laska
wybierzcie mi przystań nad rzeką,
tu, nad tą burtą kamienną,
pod szumów wieczystych opieką.”
8. Kiedy został zaprzysiężony rząd polski po odzyskaniu niepodległości?
18 listopada 2018 roku)
9. Co oznacza nazwa „Szymborze”, wsi w której urodził się Jan Kasprowicz?
Ta nazwa pochodzi prawdopodobnie od słowa „szymborza” oznaczającego drewnianą
bramę z blankami.
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Kasprowicza?
Talent malarski.
11. Co wiesz na temat Mauzoleum Poety na Harendzie?
Mauzoleum to monumentalny grobowiec w formie budowli, zwykle o bogatej dekoracji
( nazwa stosowana od XIX w). Mauzoleum na Harendzie zostało zbudowane według
projektu Karola Stryjeńskiego. Granit na budowlę zwożono aż z Doliny Rybiego Potoku.
W roku 1968 spoczęła w nim również Maria Kasprowiczowa.
12. Jakie są polskie symbole narodowe?
Flaga państwowa, godło, hymn
13. Czym – oprócz twórczości poetyckiej – zajmował się Poeta zawodowo?
Pracował w redakcjach lwowskich gazet, zajmował się tłumaczeniami z kilku języków,
wykładał literaturę porównawczą na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie,był
także rektorem tej uczelni.
14. Co gromadził przez wiele lat z ogromną pasją?
Jan Kasprowicz był bibliofilem – gromadził książki i posiadał duży księgozbiór, ponad
cztery tysiące ksiąg.
15. Jaka instytucja dofinansowała remont Mauzoleum Jana Kasprowicza?
Małopolski Urzędu Marszałkowski.
16.Od kiedy 11 listopada jest dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i
szkolnictwie?
Od 1926 roku.
17.W jaka grę lubił grać Kasprowicz z przyjaciółmi?
Bardzo lubił grać w domino.
18.Jaki jest tytuł wiersza, który Poeta napisał o swoim psie Smoku?
Tytuł tego wiersza brzmi: „Kochany psie”.
19.W Mauzoleum Jana Kasprowicza znajduje się drewniany ołtarz wykonany
przez wybitnego rzeźbiarza . Kto jest autorem rzeźby? Jaką nazwę nadał artysta
ołtarzowi ?
Autorem jest Jan Szczepkowski. Jest to Ołtarz Matki Boskiej Bolesnej
20.Które polskie miasto jako pierwsze odzyskało niepodległość?
Warszawa, Lublin ,Rzeszów, Tarnów

21. O jakim wierchu pisał często Poeta w swych wierszach?
O Wierchu Lodowym.
22. Czy Jan Kasprowicz pisał też bajki?
Tak, pisał bajki dla dzieci.
23.Czy Mauzoleum Jana Kasprowicza jest zabytkiem wpisanym do rejestru
zabytków? Kto jest autorem projektu Mauzoleum?
Tak. Jest to zabytek wpisany do rejestru zabytków. Autorem projektu jest Karol
Stryjeński
24. Kogo Józef Piłsudski 17 listopada powołał na premiera niepodległego państwa polskiego?
Jarogniewa Drwęskiego, siebie samego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Gabriela Narutowicza
25. Ile lat mieszkał Poeta w swym ukochanym domu na Harendzie?
Kasprowicz mieszkał na Harendzie trzy lata.
26. Co oznacza słowo ”harenda”?
To słowo oznacza dzierżawę.
27. W którym roku Jan Kasprowicz otrzymał obywatelstwo honorowe gminy
Poronin ? U jakiej rodziny góralskiej zamieszkiwał podczas pobytów w
Poronienie przez ponad dwadzieścia lat?
Otrzymał obywatelstwo honorowe w dniu 21 marca 1908r
Mieszkał w domu Mardułów - Gałów w Poroninie, obecnie przy ulicy Kasprowicza 77.
28.Po ilu latach Polska odzyskała niepodległość?
Po 123 latach
29. Gdzie został pochowany Jan Kasprowicz?
Najpierw na Starym Cmentarzu przy ulicy Kościeliskiej a następnie na Harendzie
w pobliżu domu Poety.
30. Kto jeszcze oprócz Jana Kasprowicza,
Harendzie ?
Maria Kasprowiczowa

jest pochowany w mauzoleum na

31. Kiedy Polska utraciła niepodległość?
Polska utraciła niepodległość w 1785r. Z mapy Europy starte zostało państwo o
powierzchni 780 tyś km² liczące 13 mln mieszkańców. Państwo nie istniało, lecz naród
nie dał się zniszczyć. Przetrwał dzięki pamięci o swej przeszłości, tradycji i kulturze.
32. Jak się nazywał architekt, który zaprojektował grobowiec – mauzoleum Jana
Kasprowicza?
Karol Stryjeński
33. Kto utworzył na Harendzie Muzeum Jana Kasprowicza?
Wdowa po Poecie Maria Kasprowiczowa.
34. Jaki był tytuł pierwszej książki o górach i mieszkańcach Poronina jaka napisał
Jan Kasprowicza w Poronine?
Były to pt. „Felietony z Tatr” pisane gwarą, wydane w roku 1896.
35. Dlaczego świętujemy 11 Listopada ?
Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest
obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123
latach niewoli
36. Z jakiego utworu Kasprowicza pochodzą słowa wyryte na drewnianej
tablicy
na grobie Marii Kasprowiczowej?
Ten cytat pochodzi z wiersza „Powiedz mi, powiedz…” z tomiku „Księga ubogich”
37. Dlaczego muzeum na Harendzie nie ma podpisów pod eksponatami?
Muzeum na Harendzie ma charakter prywatnego mieszkania, taj jak życzyła sobie pani
Marusia. W naszych domach też nie podpisujemy mebli ani obrazów!
38. Jaki był tytuł pierwszej książki o górach i mieszkańcach Poronina jaką napisał
Jan Kasprowicza w Poronine?
Były to pt. „Felietony z Tatr” pisane gwarą, wydane w roku 1896.
39. Co wydarzyło się 11 listopada w Europie ?
11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna
światowa.
40. Gdzie jest położone osiedle Harenda i jak rzeka obok niego przepływa?
Harenda jest osiedlem położonym na wschodnich stokach Pasma Gubałowskiego.
Przepływa przez nią rzeka Zakopianka, która rozpoczyna swój bieg na Kamieńcu ze
spływu Cichej Wody z Bystrą ( 802 m). Dalej Zakopianka płynie w kierunku Poronina,
gdzie łączy się z Porońcem.(730 m) tworząc od tego miejsca rzekę Biały Dunajec.
41. Co wiesz na temat szlaku turystycznego im. Jana Kasprowicza?

Z Gubałówki na Harendę prowadzi szlak turystyczny, znaczony na żółto. Krajobrazowo
jest to jeden z najpiękniejszych szlaków ze wspaniałym widokiem na Tatry polskie
i słowackie, Babia Górę, Gorce i skalno – podhalańskie wsie. Z Rafaczówek widać
w dole drewniany kościół z wieżą nakrytą cebulastym hełmem, przeniesiony w to
miejsce po ostatniej wojnie z Zakrzowa koło Kalwarii Zebrzydowskiej.
42. Kiedy ustanowiono 11 listopada Świętem Niepodległości?
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia
1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny
światowej święto obchodzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. Podczas okupacji
hitlerowskiej w latach 1939–1944 świętowanie było niemożliwe.

