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Pytanie
Odpowiedź
Pan Podbipięta, Pan Kmicic, Pan Wołodyjowski – którą z tych
piosenek Jacek Kaczmarski śpiewał najrzadziej (znane jest tylko jedno Pan Podbipięta
jej wykonanie)?
Wymień przynajmniej jeden tytuł wiersza Jacka Kaczmarskiego,
Ptak, Edykt orła
którego podmiotem lirycznym jest ptak.
Ten utwór powstał pod wpływem dwóch piosenek, które zrobiły na
mnie ogromne wrażenie: "Ballady o Brunonie Schulzu" Jacka Kleyffa i
"Ballady o Jankielu" Staszka Klawego. Miałem potrzebę przyłączenia
Ballada o spalonej synagodze
się i zrobienia z tego tryptyku. I nawet przez jakiś czas na koncertach
śpiewałem wszystkie te trzy piosenki. O jakiej swojej piosence mówi
w tym fragmencie wywiadu Jacek Kaczmarski?

3

4 M18 Jak brzmi tytuł utworu, którego początek usłyszeliśmy?
Który utwór Jacka Kaczmarskiego inspirowany jest między innymi tą
grafiką?
Co domaga się „płynów i straw do przesytu” w piosence Siedem
6
grzechów głównych ?
Której z tych piosenek nie wykonywał Przemysław Gintrowski: Ja,
7
Wróżba, Dylemat ?
8
Jak brzmi podtytuł utworu Źródło II ?
9
Co odpowiadają echem mury na hasło: „wiary!”?
Proszę powiedzieć, komu/czemu dedykowane są utwory Pokolenie i
10
Misja .
Jaki tytuł nosi książka Jacka Kaczmarskiego, która zaczyna się od słów:
11
"Goryle goniła kangura"?
12 M19 Jak brzmi tytuł utworu, którego fragment usłyszeliśmy?
Wymień tytuły dwóch programów Jacka, które na płytach ukazały się
13
dopiero po śmierci poety w zbiorowym wydaniu jego dyskografii pt.
Arka Noego.
Pisze rolnik z Bieszczad, gdzie kiedyś śpiewałem… że się moje słowa
14
dawno stały ciałem. Jaki utwór Jacka Kaczmarskiego wspomina ów
rolnik?
Wymień tytuł wiersza Jacka Kaczmarskiego, który tylko jednym
15
słowem różni się od tytułu jednej z najgłośniejszych powieści Ernesta
Hemingwaya
5

P6

Portret zbiorowy we wnętrzu Dom Opieki
Siedem grzechów głównych
Bandzioch
Wszystkie trzy wykonywał
Rozlewiska
Ofiary!
Piosenkariatowi
O aniołach innym razem
Tyle złota i purpury
Zbroja, Przejście Polaków przez
Morze Czerwone
Kasandra

Komu bije wielki dzwon
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W której dekadzie XX wieku Jacek Kaczmarski koncertował w RPA?

W latach 80.
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Mamy wspaniałą młodzież. Szkoda, że będziemy musieli ją zniszczyć".
Po jednym z koncertów "Murów"
W jakich okolicznościach lub w związku z jakim wydarzeniem padło to
w teatrze Na Rozdrożu.
zdanie?

