
DZIEŃ JANA KARSKIEGO  
w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” 

 

Cele: 

- zapoznanie uczniów  z życiorysem i działalnością Jana Karskiego (Jana Kozielewskiego), 

- ukazanie bohaterstwa Jana Karskiego, 

- rozbudzenie i utrwalanie uczuć patriotycznych wśród młodzieży, 

- kształtowanie zainteresowań młodzieży, nauczycieli i mieszkańców Wałbrzycha historią naszego kraju, 

- kształtowanie postawy poszukiwawczej odnośnie czasów II wojny światowej, 

- budzenie zainteresowań młodzieży literaturą faktu dotyczącą holokaustu, 

- wskazywanie młodzieży różnorodnych form wyrazu i ekspresji związanych z postawą bohatera, 

- motywowanie uczniów do „odkrywania” wiedzy o II wojnie światowej, 

- kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy historycznej poprzez użycie nowoczesnych form 

przekazu (film, prezentacja multimedialna, „żywy komiks”), 

- poszerzanie zainteresowań czytelniczych o literaturę autorstwa Karskiego oraz książki o bohaterze, 

- zainteresowanie mieszkańców miasta Wałbrzycha postacią bohatera narodowego i włączenie ich  

w obchody Dnia Jana Karskiego, 

- promowanie szkoły w środowisku lokalnym, 

- kształtowanie umiejętności pracy w grupie. 

Metody: 

- podająca, 
- poglądowa, 
- aktywizująca. 

Scenariusz  DNIA JANA KARSKIEGO 

 

Data: 24 kwietnia 2017 r. (wspomnienie urodzin J.Karskiego) 

Miejsce: Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” al. Wyzwolenia 5 w Wałbrzychu 

Czas: godz. 9.45 - 11.35 (w szkole: sala 16) 

          godz. 12.00 -13.30 – przemarsz ulicami Wałbrzycha 

1. Oglądanie wystawy przez poszczególne klasy naszej szkoły wraz z nauczycielami. Uczniowie 

zapoznają się z biografią J.Karskiego, zdjęciami archiwalnymi, bibliografią związaną z bohaterem. 

2. Prezentacja multimedialna, a w niej „żywy komiks” – zaprezentowanie kilku istotnych scen z życia 

Jana Karskiego w formie ujęć filmowych z udziałem uczniów, a także gier dramatycznych „na żywo”.  

3. Quiz na temat życia i misji Jana Karskiego opracowany z udziałem nauczyciela historii – uczniowie po 

zapoznaniu się z wiadomościami o bohaterze odpowiedzą na zadane pytania, wykazując się wiedzą  

i zdolnością zapamiętywania informacji. Quiz zakończy się wręczeniem nagród dla najlepszych 

uczestników. 

4.  Marsz pod hasłem „Jan Karski – bohater! A nikt nie chciał go słuchać”. 

Do przemarszu z transparentami i hasłami zaprosimy okoliczne szkoły - delegacje (przede wszystkim szkoły  

z dzielnicy Śródmieście). Zaczynamy o godzinie 12.00.  



Wyjście z ZSP „Energetyk” trasą: al. Wyzwolenia, ul.Barlickiego, ul.Słowackiego, pl.Magistracki, Rynek. 

Powrót: pl.Tuwima, al.Wyzwolenia, ZSP „Energetyk”. 

Podczas marszu będziemy chcieli przypomnieć sylwetkę Jana Karskiego poprzez: 

-  hasła związane z postacią ( tajne państwo, holokaust, antysemityzm, emisariusz itp), 

- prezentację transparentów z hasłami o Karskim, 

- rozdawanie krótkich ulotek z najważniejszymi informacjami o Karskim. Do każdej ulotki będzie dołączony  

cukierek.  

 

Załącznik:  

Planowane działania poprzedzające   

 DZIEŃ JANA KARSKIEGO 

1. Wyznaczenie grup realizujących poszczególne zadania: prezentacja multimedialna, „żywy komiks”, 

wystawa, sondaż i film, konkurs na plakat, ulotki i transparenty. 

 

Grupa 1 ( 2 osoby z nauczycielem)  

Przygotowanie prezentacji multimedialnej na podstawie dostępnych dokumentów i literatury:  

- opracowanie „żywego komiksu” – wybrane sceny z życia i misji Jana Karskiego, 

- przygotowanie wiadomości o Karskim, w tym filmów i zdjęć opublikowanych  

  w Internecie. 

 

Grupa 2 ( 3 osoby) 

- przygotowanie materiałów (o Karskim, jego działaniach) do druku (od grudnia 2016 do 3 marca 

2017r) - tworzenie wystawy, 

- zaprojektowanie ulotek z krótkimi informacjami o Karskim, 

- przygotowanie zaproszeń dla szkół z informacją o włączenie się do marszu. 

- przygotowanie transparentów na marsz  „Jan Karski – bohater! A nikt nie chciał go słuchać”. 

 

Grupa 3 ( 2 osoby) 

- przygotowanie i przeprowadzenie sondy ulicznej pod hasłem „Jan Karski - czy znany?” – Uczniowie 

zapytają mieszkańców miasta o znajomość działalności J.Karskiego. Najciekawsze wypowiedzi 

stworzą film pokazujący poziom wiedzy ludzi na ten temat. Jednocześnie młodzież będzie rozdawać 

przechodniom ulotki mające przybliżyć postać bohatera.  

  

2. Konkurs na plakat. 

24 marca w ZSP „Energetyk” zostanie ogłoszony konkurs na plakat pod hasłem „Jan Karski i  jego 

misja”. Celem plakatu ma być upamiętnienie postaci emisariusza oraz jego działań w rocznicę 

urodzin. Uczniowie będą mieli za zadanie stworzyć projekt plakatu w wersji elektronicznej, 

wyróżniający się indywidualnością i siłą wyrazu.   

3 kwietnia komisja konkursowa wybierze najlepszy projekt, który zostanie wydrukowany i umieszczony  

w centralnym miejscu szkoły oraz we wszystkich placówkach oświatowych Wałbrzycha, powiatu (za zgodą 

dyrekcji każdej placówki), a także w urzędach i innych instytucjach. (20 kwietnia 2017r.) 



3. Przygotowanie szkoły przed DNIEM JANA KARSKIEGO poprzez gazetkę okolicznościową w gablocie 

samorządu szkolnego ( 10 kwietnia 2017 r.) 

4. Przeprowadzenie zajęć na godzinie wychowawczej w każdej klasie na temat Jana Karskiego i jego 

misji – opracowanie scenariusza zajęć i przygotowanie materiałów dla nauczycieli i uczniów.  

(marzec 2017 r.) 

5. Umieszczenie na szkolnych korytarzach krótkich informacji o obchodach uroczystości i informacji  

o Karskim w formie ulotek. (21 kwietnia 2017 r.) 

6. Zamieszczenie informacji o Dniu Jana Karskiego na stronie szkoły. (17 kwietnia 2017 r.) 

 

Materiały wykorzystane podczas przygotowań do Dnia Jana Karskiego: 

- literatura: Karski J. „Tajne państwo”, Piasecki J. „Jan Karski. Jedno życie”, Żbikowski A. „Karski”; 

- materiały dydaktyczne z http://www.jankarski.net/pl 

 

Osoby odpowiedzialne za Dzień Jana Karskiego w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”: 

Jolanta Ujma – naucz.j.polskiego i Ewa Hoppe-Rychłowska – naucz.-bibliotekarz 

przy współpracy Barbary Michalskiej – naucz.historii i Bartłomieja Jamuły – naucz.przedm.informatycznych 

uczniowie – grupa 7 osób 

http://www.jankarski.net/pl

