…………………………………………………
(nazwisko i imię)

…………………………………………………
(Szkoła i klasa)

…………………………………………………
(Adres domowy, nr telefonu)

Kasper Wojnar – księgarz i działacz niepodległościowy
Konkurs dla młodzieży klas VII i VIII SP i III klasy Gimnazjum
1. Gdzie i kiedy urodził się Kasper Wojnar?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Podaj imiona jego rodziców.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Czym zajmowali się rodzice Kaspra?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Kto nauczył Kaspra czytać i jaka była jego pierwsza lektura?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Kto nauczył Kaspra pisać?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Kto pomógł mu dostać się do jasielskiej szkoły ludowej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. W jaki sposób, ucząc się w Jaśle, dorabiał na utrzymanie i stancję?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Podaj tytuł książki, którą otrzymał jako nagrodę za wyniki w nauce i która stała się dla
młodego Kaspra „ewangelią narodową”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Jak nazywała się organizacja niepodległościowa do której wstąpił jako gimnazjalista, a potem
w latach 1891-1893 stał na jej czele?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Jakie książki i czasopisma były czytane przez członków organizacji i rozpowszechniane wśród
ludu? Podaj po trzy tytuły.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Na czym polegała działalność młodzieży gimnazjalnej należącej do tajnej organizacji
niepodległościowej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Podaj trzy nazwiska osób związanych z Jedliczem, które także włączyły się w tajną działalność
niepodległościową?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. W którym roku i z jakim wynikiem Kasper Wojnar zdał maturę?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Na jakiej uczelni podjął studia i jaki kierunek wybrał?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych osobowych dziecka oraz wizerunku: w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1)
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15. Po rozpoczęciu studiów Kasper Wojnar wstąpił do organizacji, której celem było szerzenie
oświaty wśród ludu . Podaj jej nazwę.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Jaka ważna rocznica i wydarzenia z nią związane zainspirowały K. Wojnara do napisania
książki i rozpoczęcia cyklu „wydawnictw groszowych”? Podaj tytuł tej książki.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
17. Wymień pięć tytułów, które ukazały się w serii „wydawnictw groszowych”.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. Rok 1895 polskie organizacje niepodległościowe ogłosiły żałobę narodową. Jaką książkę
wydał Kasper Wojnar w setną rocznicę trzeciego rozbioru Polski?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. Dlaczego Kasper Wojnar w roku 1895 przerwał na rok studia i działalność wydawniczą?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. Gdzie odbywał służbę wojskową?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
21. W którym roku po raz pierwszy ukazał się kalendarz ludowy „Gospodarz”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
22. Podaj tytuł miesięcznika, wychodzącego legalnie od 1896 r., propagującego niepodległość,
którego redaktorem i wydawcą był Kasper Wojnar.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23. Co to były „ornaty” i do czego służyły?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
24. Jaki tytuł nosiło czasopismo adresowane do dzieci, ukazujące się od 1898 r.?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
25. Jaka rocznica skłoniła Wojnara do napisania książki „Adam Mickiewicz, król pieśni polskiej”?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
26. Co było przyczyną aresztowania w maju 1899 r. w Lublinie? Gdzie Kasper Wojnar został
osadzony?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
27. Jak więźniowie porozumiewali się ze sobą, mimo zakazu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
28. Co to była „ciemna”?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
29. Jaki wyrok nałożył na niego zaborca rosyjski?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30. Kto przyczynił się do uwolnienia Kaspra Wojnara?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych osobowych dziecka oraz wizerunku: w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1)
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31. W jakiej książce Kasper Wojnar dzieli się z czytelnikami swoimi przeżyciami z więzienia?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
32. W którym roku i gdzie Wojnar otworzył swoja pierwszą księgarnię?
...................................................................................................................................................
33. Wymień tytuły czterech kalendarzy Kaspra Wojnara, ukazujące się regularnie od 1902 r.?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
34. Z kim w 1901 r. w Krakowie Kasper Wojnar wstąpił w związek małżeński?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
35. O jaką ofertę po 1906 r. rozszerzył swą działalność wydawniczo-księgarską?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
36. W 1902 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia pracy twórczej pewnej znanej
poetki. W hołdzie dla niej Kasper Wojnar wydał książkę. O kim mowa?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
37. Jaką zagraniczną podróż odbył Kasper Wojnar latem 1903 r. ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
38. W którym roku został ponownie aresztowany ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
39. Jakie konsekwencje wobec Wojnara wysunęły austriackie władze wojskowe?
...................................................................................................................................................
40. Kiedy powrócił do Krakowa po uwolnieniu z więzienia?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
41. Kiedy i gdzie Wojnar wstępuje do wojska po wybuchu I wojny światowej?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
42. W rodzaju jakich wojsk służył?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
43. Gdzie 3 bateria legionowa przeszła chrzest bojowy i z jakim skutkiem?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
44. Gdzie 10 maja 1915 r. bateria Kaspra Wojnara poniosła klęskę tracąc wielu ludzi i prawie
wszystkie działa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
45. Gdzie powstał i kto namalował legionowy portret Kaspra Wojnara?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
46. W maju 1916 r. Wojnar przestaje być oficerem liniowym. Jaką funkcję mu powierzono?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
47. Jako prawnik, doświadczony wydawca i osoba biegle posługująca się językiem niemieckim w
latach 1917-1918 pracował w pewnym organie Legionów Polskich. Jakim?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
48. W jakim charakterze pracował – od sierpnia 1920 do sierpnia 1921 – w Polskim Komisariacie
Plebiscytowym na Górnym Śląsku?
...................................................................................................................................................
49. W którym powstaniu śląskim wziął czynny udział?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych osobowych dziecka oraz wizerunku: w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1)
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50. W którym roku Kasper Wojnar wystąpił z wojska i jakim stopniu zakończył służbę wojskową?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
51. Jakimi odznaczeniami był uhonorowany?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
52. Gdzie Kasper Wojnar zamieszkał po wystąpieniu z wojska i czym się zajął?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
53. Gdzie i kiedy zmarł Kasper Wojnar?
................................................................................................................................................
54. Kto i kiedy nadał imię Kaspra Wojnara jedlickiej bibliotece publicznej?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie
danych osobowych dziecka oraz wizerunku: w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z
art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1)

