
Pytania konkursowe II turnieju Wiedzy o Twórczości Jacka Kaczmarskiego AD 2014 
 

Układając pytania, podzieliłem je na cztery umowne kategorie – od najłatwiejszych (1), poprzez 

średnie (2), trudne (3) do tak zwanych "koszących" (4). W pierwszym etapie padły same pytania z 

jedynką, w drugim trudność stopniowo rosła. W tabelce kolejno: nr pytania, nr ewentualnego pliku 

dźwiękowego (jeśli pytanie jest muzyczne), oszacowana przeze mnie trudność, treść pytania. 

 

Link do ilustracji pytań muzycznych: http://jacek-kaczmarski.pl/wp-content/u ... s-2014.zip  

 

Etap I: 

 

Nr M T Pytanie 

1 1 W którym roku urodził się Jacek Kaczmarski? 

2 1 Z jakiej piosenki pochodzi cytat: "A ja dosiadam świni…"? 

3 1 Z którego programu pochodzi utwór "Nad spuścizną po przodkach deliberacje"? 

4 1 Czyją twórczością inspirowany jest utwór Karnawał w "Victorii"? 

5 1 Dlaczego w 1984 roku Jacek zamieszkał na stałe w Monachium? 

6 1 W programie "Wojna postu z karnawałem" słowo "heretyk" pada dwa razy. Wymień co najmniej 

jedną postać, do której się to określenie odnosi. 

7 M01 1 Jak brzmi tytuł utworu, którego początek usłyszeliśmy? 

8 1 Który program powstał wcześniej: "Sarmatia" czy "Pochwała łotrostwa"? 

9 1 Czy Zbigniew Łapiński komponował muzykę do wierszy Jacka, czy opracowywał tylko 

akompaniament? 

10 1 Czy program "Sarmatia" powstał przed czy po progamie "Wojna postu z karnawałem"? 

11 1 Jak brzmi tytuł utworu, z którego pochodzi cytat: "Żak profesorom krzywy"? 

12 1 Czy piosenka "Romans historiozoficzno-erotyczny…" pochodzi z programu "Dwie Skały"? 

13 M02 1 No właśnie! Kto jest najwytrwalszy na wszystkich frontach robót? 

14 1 Zacytuj pierwsze słowa piosenki "Źródło". 

15 1 Malarstwo której szkoły inspirowało Jacka Kaczmarskiego bardziej – włoskiej czy 

holenderskiej? 

16 1 Czy "Pochwała łotrostwa" to solowy program Jacka Kaczmarskiego – napisany i wykonywany 

samodzielnie? 

17 1 Jak brzmi tytuł pierwszego (najstarszego) programu Jacka we współpravcy z PG i ZŁ? 

18 1 Jak brzmi tytuł ostatniego programu poetycko-muzycznego Jacka Kaczmarskiego? 

19 1 Kto jest autorem muzyki do piosenki "Mury"? Proszę podać imię i nazwisko. 

20 M03 1 Proszę podać tytuł utworu, którego początek usłyszeliśmy. 

 

Etap II: 

 

Nr M T Pytanie 

1 1 Wymień tytuł jednej z powieści Jacka Kaczmarskiego. 

2 1 Czy oprócz autorskich "Kwadransów" Jacek Kaczmarski prowadził w RWE również inne 

audycje? 

3 1 Czy Jacek Kaczmarski spotkał kiedykolwiek osobiście Włodzimierza Wysockiego? 

4 2 Czy istnieje wiersz Jacka inspirowany obrazem "Zaszlachtowany wół"? 

5 2 Wymień tytuł utworu Jacka, w którym autor wymienia nazwisko Gintrowski. 

6 M04 1 Proszę podać tytuł utworu, którego pierwsze takty usłyszeliśmy. 

7 2 Jaką piosenką Jacek rozpoczynał recital "Live'90"? 

8 2 Dokończ: „Wszyscyśmy z fałszu afiszy…”. 

9 2 Do którego wiersza z cyklu o Don Kichocie Jacek Kaczmarski napisał muzykę? 

10 2 Czyją grafiką inspirowana jest piosenka "Astrolog"? 

11 M05 1 Tłumaczeniem utworu którego artysty jest piosenka, której fragmentu wysłuchaliśmy? 

http://jacek-kaczmarski.pl/wp-content/uploads/Konkurs-2014.zip


12 2 Dokończ: "I cierpią, gdy śmieje się z nich świat zwycięski…". 

13 2 Z jakiego programu pochodzi utwór "Pożegnanie Okudżawy"? 

14 2 Jak nazywało się wydawnictwo, które wydało pierwszą oficjalną płytę CD Jacka 

Kaczmarskiego? 

15 2 Czy Jacek Kaczmarski jest autorem słów do utworu "Kołysanka" z programu "Szukamy 

stajenki"? 

16 2 Podaj tytuł wiersza inspirowanego portretami pędzla Fransa Halsa. 

17 2 "Ale teleturnieje mnie biorą, ta wiedza". Z którego wiersza pochodzi ten cytat? 

18 M06 2 Z jakiej płyty (poza zbiorowymi wydaniami dyskografii Jacka Kaczmarskiego) pochodzi 

ten utwór? 

19 3 Kto jest autorem muzyki do piosenki "Arka Noego"? 

20 3 W jakim mieście odbył się pierwszy recital trasy koncertowej "Live"? 

21 M07 2 Proszę podać tytuł utworu oraz nazwę programu, z którego pochodzi ten utwór. 

22 1 Piosenki którego zapomnianego polskiego artysty spopularyzował Jacek Kaczmarski, 

śpiewając je między innymi na płycie "Bankiet"? 

23 1 Cykl wierszy Jacka Kaczmarskiego, opisujący znaki Zodiaku nosi tytuł "Mój Zodiak" czy 

"Optymistyczny horoskop"? 

24 2 W którym programie zawarł Jacek cykl utworów dotyczących pierestrojki? 

25 M08 1 Proszę podać tytuł utworu, którego końcówkę usłyszeliśmy. 

26 2 Obrazem jakiego malarza inspirowana jest piosenka "Zatruta studnia"? 

27 2 "Na ziemi co zawsze pod wodą lub śniegiem” – jak brzmi tytuł utworu zaczynającego się od 

tych słów? 

28 2 Czy Przemysław Gintrowski pracował twórczo nad programem "Sarmatia"? 

29 M09 1 Proszę podać imię i nazwisko artysty, z którym Jacek wspólnie napisał i śpiewa tę 

piosenkę? 

30 2 Wymień co najmniej dwa tytuły utworów z programu "Kosmopolak". 

31 2 Czy do wiersza "Pompeja lupanar" Jacek napisał muzykę? 

32 2 "W kamieniu, krzewie i potoku" – z jakiego utworu pochodzą te słowa? 

33 2 Kto jest autorem wiersza "Władca Ciemności" z programu "Raj": Jacek Kaczmarski czy 

Zbigniew Herbert? 

34 2 W którym z miast – w Paryżu, w Lund czy w Monachium – znajdował się klub "Nasza 

Wiosna", w którym Jacek Kaczmarski występował w latach 80. XX wieku? 

35 2 Czy antologia poezji "Ale źródło wciąż bije…" została wydana za życia Jacka Kaczmarskiego? 

36 2 Tłumaczeniem utworu którego artysty jest "Ballada dla Obywatela miasteczka P."? 

37 2 "Winni to ty lub ja". Proszę podać tytuł utworu Jacka Kaczmarskiego, z którego pochodzi ta 

pointa. 

38 2 Który utwór zamyka program "Muzeum"? 

39 2 Co robi urzędnik nalany na wieść o planie wydawniczym związanym z twórczością Osipa 

Mandelsztama? 

40 2 Z jakiego utworu pochodzi cytat: "Nosisz w sobie jedno życie, nosisz w sobie wszystkie 

śmierci"? 

41 M10 2 Komu dedykowany jest utwór, którego fragment słyszeliśmy? 

42 3 Jaki tytuł nosi pierwszy rozdział najnowszego wydania antologii poezji Jacka Kaczmarskiego? 

43 3 Pierwszy flirt obracał serce w gardle, drugi się zatracał w prześcieradle. A co robił trzeci flirt? 

44 3 W jakim kraju podmiot liryczny "Opowieści pewnego emigranta" snuje swoją opowieść? 

45 3 Co woli zrobić Sancho Pansa zanim pomyśli kogo bić? 

46 M11 3 Jak brzmi tytuł utworu, którego fragment usłyszeliśmy? 

47 2 Na terenie którego państwa znajduje się obecnie miejsce wygnania Owidiusza z Rzymu? 

48 2 Jak brzmi drugie imię Jacka Kaczmarskiego? 

49 1 Czy Przemysław Gintrowski występował ze Zbigniewem Łapińskim również bez Jacka, czy 

zawsze tylko w trio? 

50 M12 1 Proszę podać tytuł utworu, którego końcówkę usłyszeliśmy. 



51 1 Jacek napisał wiele piosenek epitafijnych. Proszę wymienić co najmniej dwa tytuły. 

52 1 Jak brzmi pełny tytuł utworu, z którego pochodzi cytat: "A my damy w banię..."? 

53 1 Wymień co najmniej jeden tytuł utworu Jacka inspirowanego obrazem Bronisława Wojciecha 

Linkego. 

54 2 Czy do wszystkich piosenek (bez wyjątku) z programu "Mimochodem" Jacek sam napisał 

słowa i muzykę? 

55 2 Jaki pseudonim miała dziewczyna Jacka, której poeta zadedykował utwór "Optymistyczny 

horoskop"? 

56 2 Podaj przykład dowolnego wiersza Jacka Kaczmarskiego, do którego muzykę napisał 

Zbigniew Łapiński? 

57 2 "Słabsi będą zawsze" – komu dedykowany jest utwór, z którego pochodzi ta myśl? 

58 M13 2 Komu poświęcony jest utwór, którego fragment usłyszeliśmy? 

59 2 Z jakiego programu/płyty Jacka pochodzi utwór "Konfesjonał"? 

60 2 Kto jest autorem muzyki do utworu "Kołysanka dla Kleopatry"? 

61 2 "Generale Sowiński, dlaczego cię nie widzę?" – jak brzmi tytuł utworu, z którego pochodzą te 

słowa? 

62 M14 2 No właśnie! Co może zrobić każdy zgodnie z zaleceniem autora utworu "Ulotka 

wyborcza"? 

63 3 Proszę wymienić tytuł przynajmniej jednego z dwóch dzieł malarskich (grafiki Dürera lub 

obrazu Altdorfera), którymi inspirowany jest utwór "Siedem grzechów głównych". 

64 3 W którym roku Jacek Kaczmarski oficjalnie zadebiutował na Warszawskim Jarmarku Piosenki? 

 

Etap III: 

 

Nr M T Pytanie 

1 1 Podaj przykład dowolnego wiersza Jacka Kaczmarskiego, do którego muzykę napisał 

Przemysław Gintrowski? 

2 2 W którym roku odbyła się trasa koncertowa "Live"? 

3 2 Do kogo zwraca się podmiot liryczny piosenki "Koncert fortepianowy" albo komu ten utwór 

jest dedykowany? Chodzi o nazwisko. 

4 2 Z jakim wydarzeniem (proszę podać konkretne dane i rok tego wydarzenia) skojarzył się 

Jackowi obraz Bruegla "Wpzk", co zaowocowało napisaniem utworu pod tym samym tytułem? 

5 2 Komu Jacek zadedykował piosenkę "Starzejesz się, stary..."? 

6 2 Z jakiego utworu pochodzi cytat "frajda trwa"? 

7 2 Kto jest autorem muzyki do utworu "Antylitania na czasy przejściowe" 

8 2 "Potrzask", to podtytuł której Obławy? 1, 2, 3 czy 4? 

9 M16 2 Według rysunku którego artysty Jacek napisał utwór, którego fragment usłyszeliśmy?  

Proszę podać imię i nazwisko. 

10 2 Jakimi słowami zaczyna się utwór "Afganistan"? Jest to parafraza wiersza Adama 

Mickiewicza. 

11 2 Wymień tytuł wiersza Jacka dedykowanego Wojciechowi Młynarskiemu. 

12 3 Komu dedykowany jest ostatni tomik poezji Jacka pt. "Tunel"? 

13 2 Proszę podać imiona rodziców Jacka Kaczmarskiego. 

14 3 Dokończ: "Ciężko na końcu iść, tłum gnojem cię obrzuci, lecz…" 

15 3 Której epoki literackiej dotyczyła praca magisterska Jacka Kaczmarskiego? 

16 M17 2 Z okazji której rocznicy jakiego wydarzenia powstał utwór, którego fragment 

usłyszeliśmy? 

17 1 Czy istnieje wiersz Jacka pod tytułem "Arka Noego II"? 

18 2 Czy piosenka "Zbroja" napisana została w Polsce czy na emigracji? 

19 2 Którą piosenkę Jacka uważamy za najstarszą (jest ona datowana najwcześniej)? 

20 2 Jak nazywała się koleżanka Jacka z RWE, którą poeta wymienia z nazwiska w jednej ze 

swoich piosenek? 



21 M18 2 Kto jest narratorem zaprezentowanego fragmentu utworu "Dwie rozmowy z Kremlem"? 

22 2 Dokończ: "Jaka zostanie po nas świętość…". 

23 2 Ile odbyło się tras koncertowych z programem "Wojna postu z karnawałem"? 

24 2 Jaki tytuł nosi wywiad-rzeka przeprowadzony z Jackiem Kaczmarskim przez Grażynę Preder 

w 1995 roku? 

25 M19 3 Komu poświęcony jest utwór, którego fragment usłyszeliśmy? Proszę podać imię i 

nazwisko. 

26 2 Co na ból istnienia wdychają ludzie w utworze "Pochwała człowieka"? 

27 2 Jak nazywał się (proszę podać imię i nazwisko) bohater powieści "Autoportret z kanalią", alter 

ego książkowego Kaczmara? 

28 2 Kto wypowiada słowa: "Dlaczego śmiercią mnie straszycie/ Wszystko najgorsze już poza mną/ 

Dni rozstrzygnięte na torturach/ Śmierć moim wybawieniem nazwą". 

29 2 Wymień tytuł jednej z dwóch piosenek Jacka, inspirowanych opowieścią wujka Ignasia. 

30 2 Kto jest podmiotem lirycznym wiersza "Lekcja anatomii doktora Tulpa"? 

31 2 W którym rozdziale (proszę podać tytuł) "Antologii poezji" Jacka Kaczmarskiego znajduje się 

"Rublow"? 

32 2 Kto w imieniu Jacka podjął się napisania cyklu kolęd, co zaowocowało powstaniem programu 

"Szukamy stajenki"? 

33 2 Jak ma na imię fryzjer – główny bohater utworu "O fryzjerze na parterze"? 

34 3 W którym roku trio Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński zagrało po raz ostatni? 

35 3 Tłumaczeniem utworu którego artysty jest piosenka "Pijak"? 

36 3 Czy istnieją nagrania utworów Jacka Kaczmarskiego, w których autor gra na innym 

instrumencie niż gitara? 

37 M20 2 Proszę podać pełny tytuł utworu, którego fragment usłyszeliśmy. 

38 3 Komu dedykowany jest utwór "Ambasadorowie"? 

 

Pytań nieodczytanych nie ujawniam, bo może wykorzystam je w przyszłości (jeśli odbędzie się 

konkurs w tej formule). 

 

Miłego rozwiązywania! 

Krzysztof Nowak 


