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Pytania na Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza

Cz. 1

1. W którym roku Jan Kasprowicz po raz pierwszy przyjechał w Tatry?
Jan Kasprowicz po raz pierwszy przyjechał w Tatry w roku 1892.

2. Jaką nazwę ma rzeka przepływająca przez Harendę ?
Jest to rzeka Zakopianka

3. W którym domu w Poroninie mieszkał, gdy tworzył „Księgę Ubogich”?
W domu Mardułów  - Gałów w Poroninie, obecnie przy ulicy Kasprowicza 77.

4. Jak  brzmi  tytuł  ostatniego  zbioru  wierszy,  pisanego  częściowo  na
Harendzie?
Ostatni zbiór wierszy Jana Kasprowicza ma tytuł: „Mój świat”

5. Jaką  nazwę mają  ulubione  kwiaty  Kasprowicza,  którym  Poeta  poświęcił
swój ostatni wiersz?
Te kwiaty to nasturcje.

6. Co oznacza nazwa „Szymborze”, wsi w której urodził się Jan Kasprowicz?
Ta  nazwa  pochodzi  prawdopodobnie  os  słowa  „szymborza”  oznaczającego
drewniana bramę  z blankami.

7. Jaki  talent  dostrzegł  nauczyciel  wiejskiej  szkółki  u  małego  Janka
Kasprowicza?
Talent malarski.

8. 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.

9. Co gromadził przez wiele lat z ogromną pasją?
Jan Kasprowicz był bibliofilem – gromadził książki i posiadał duży księgozbiór,
ponad cztery tysiące ksiąg.

10.W jaka grę lubił grać Kasprowicz z przyjaciółmi?
Bardzo lubił grać w domino.

11.Jaki jest tytuł wiersza, który Poeta napisał o swoim psie Smoku?
Tytuł tego wiersza brzmi: „Kochany psie”.



12.O jakim wierchu pisał często Poeta w swych wierszach?
O Wierchu Lodowym.

13.Czy Jan Kasprowicz pisał też bajki?
Tak

14. Ile lat mieszkał Poeta w swym ukochanym domu na Harendzie?
Kasprowicz mieszkał na Harendzie trzy lata.

15.Co oznacza słowo ”harenda”?
To słowo oznacza dzierżawę.

16.Gdzie został pochowany Jan Kasprowicz?
Najpierw na Starym Cmentarzu przy ulicy Kościeliskiej a następnie na Harendzie
w pobliżu domu Poety.

17.Jak  nazywał  się  architekt,  który  zaprojektował  grobowiec  –  mauzoleum
Jana Kasprowicza?
Karol Stryjeński.

18.Kto utworzył na Harendzie Muzeum Jana Kasprowicza?
Wdowa po Poecie Maria Kasprowiczowa.

19.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”

20.Dlaczego muzeum na Harendzie nie ma podpisów pod eksponatami?
Muzeum na Harendzie  ma charakter  prywatnego mieszkania,  tak  jak  życzyła

sobie  pani  Marusia.   W  naszych  domach  też   nie  podpisujemy  mebli  ani
obrazów!

21. Na  Rozewiu, nad Bałtykiem znajdują się dwie latarnie morskie. Czyje imię
noszą?
        Latarnia  Rozewie  I  nosi  imię  Stefana Żeromskiego,  latarnia  Rozewie  II

( 1 pkt) będzie nosiła imię Jana Kasprowicza. Od 17 czerwca 2017 roku
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