Setna rocznica urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego
SCENARIUSZ SZKOLNEJ AKCJI „JAN NOWAK JAK?”
IDEA
Jana Nowaka-Jeziorańskiego nazwano „Kurierem Wolnej Polski”. Walczył w czasie II wojny światowej, w tym również w Powstaniu Warszawskim,
którego dokumentację dostarczył do Europy Zachodniej. Po wojnie, już na emigracji, kierował Polską Rozgłośnią Radia Wolna Europa, dzięki której
Polacy dowiadywali się wszystkiego, o czym nie wolno było mówić za Żelazną Kurtyną. Po upadku muru berlińskiego Jan Nowak-Jeziorański
kontynuował zadanie emisariusza wolnej Polski i podejmował działania, które miały zapewnić Polsce bezpieczną pozycję na świecie, tym razem jako
członka NATO.
W nocy z 2 na 3 października 2014 roku Jan Nowak-Jeziorański obchodziłby setne urodziny! 1 Rok 2014 ogłoszono jego rokiem. Czy słyszeliście kiedyś o
nim? Jakie fakty z jego życia potraficie wymienić? Proponujemy Wam zorganizowanie szkolnej akcji, której bohaterem będzie Jan Nowak-Jeziorański.
Potrzebna jest tylko drużyna organizatorów, drukarka i zgoda dyrekcji szkoły. Jeśli macie w szkole radiowęzeł, wykorzystajcie go do emisji dodatkowych
efektów dźwiękowych.

Kiedy właściwie mija setna rocznica urodzin Jana Nowaka - jedne źródła podają 2 października, inne 3 października. Wyjaśniamy: Jan Nowak-Jeziorański urodził
się w nocy z 2 na 3 października 1914 roku. I dlatego w uchwale Senatu w sprawie ogłoszenia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego czytamy: „3
października 2014 roku minie sto lat od urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ważnej postaci najnowszej historii Polski. (…)”
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DZIAŁANIE

TERMIN: 2 lub 3 października 2014 r. – Setne urodziny Jana Nowaka-Jeziorańskiego
UWAGA! Pierwszy krok akcji należy wykonać już pod koniec września.

MIEJSCE: cała szkoła

CZAS TRWANIA: cały dzień (lub krócej, w zależności od możliwości organizatorów)

POTRZEBNE MATERIAŁY:
- komputer z dostępem do internetu,
- drukarka
- tablica i kreda
- karton, nożyczki, szpilki

CEL: jak największa liczba uczniów pozna Jana Nowaka-Jeziorańskiego
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PRZEBIEG AKCJI:
Przygotujcie biografię Jana Nowaka-Jeziorańskiego (fakty, zdjęcia i cytaty). Przedstawcie go jako polskiego bohatera XX wieku. Możecie skorzystać ze
strony jezioranski.org
Zawieście przygotowaną infografikę lub tekst w bardzo widocznym miejscu w szkole, np. na ścianie w najczęściej odwiedzanych przez uczniów
miejscu. Pamiętajcie, aby podpisać wystawę „Setne urodziny Jana Nowaka-Jeziorańskiego – 3 października 2014 r.”. Możecie informacje o Janie
Nowaku podawać w formie ciekawostek w szkolnym radiowęźle lub na szkolnym fanpage’u na Facebooku.
Następnie przygotujcie międzyklasowy konkurs wiedzy o Janie Nowaku-Jeziorańskim. Organizację musicie ustalić z nauczycielami. Pamiętajcie też o
nagrodzie. Może nauczyciele zgodzą się, aby klasa, która wygra, miała możliwość przełożenia jednego sprawdzianu albo dodatkowej wycieczki do
kina?
Pomyślcie nad organizacją wydarzenia. Możecie zostawiać zadania w salach lekcyjnych i po każdej lekcji zbierać rozwiązania od klas. Możecie
wywieszać zadania na przerwach w jednym miejscu w szkole lub zadawać pytania przez radiowęzeł. Wybierzcie wariant, który wydaje Wam się
najłatwiejszy do wykonania. Zadbajcie o to, aby poinformować nauczycieli i uczniów o tym, na czym polega Wasza gra.
W dniu gry w miejscu widocznym przy wejściu do szkoły zawieście plakat informujący o akcji. Możecie wykorzystać grafikę „Jan Nowak jak?”
Przed konkursem usuńcie wystawę i informacje o Janie Nowaku-Jeziorańskim i sprawdźcie, ile zapamiętali uczniowie Waszej szkoły. W widocznym
miejscu w szkole (najlepiej tym, w którym wcześniej wywiesiliście biografię) wywieście ranking klas. Po każdej lekcji/przerwie aktualizujcie ranking.
Zwycięzców ogłoście następnego dnia i wręczcie symboliczne nagrody na najbliższym apelu szkolnym.
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JAK WYKORZYSTAĆ RADIOWĘZEŁ?
Jeśli w szkole jest radiowęzeł, koniecznie wykorzystajcie go do Waszej akcji. Informujcie o akcji przez radiowęzeł (najlepiej kilka razy w ciągu dnia).
Możecie przygotować też zadanie, np. puścić przemówienie JNJ i zapytać o czym mówi oraz w którym to mogło być roku, albo wyemitować sygnał
Radia Wolna Europa (znajdziecie go na stronie Radia Wolności).

JAK WYMYŚLIĆ ZADANIA I PYTANIA?

Zadania muszą być bardzo krótkie i różnorodne. W zadaniach korzystajcie z informacji, które wcześniej wisiały na korytarzu szkolnym. Możecie też dać
klasom szansę zdobycie punktów bonusowych. Ogłoście, że przyznacie dodatkowe punkty za przebranie nawiązujące do działalności i fragmentu
biografii Jana Nowaka-Jeziorańskiego lub za zebranie rodzinnych wspomnień o Radiu Wolna Europa. Wiele ciekawostek znajdziecie na fanpage’u:
https://www.facebook.com/jezioranski.org
Poniżej podajemy przykłady zadań:
1. Narysujcie na tablicach w klasach (lub na plakacie) znak NATO i zapytajcie, co miał z nim wspólnego JNJ.
2. Jeśli macie taką możliwość, poproście uczniów, aby wykonali zdjęcie pokazujące misję kuriera z Warszawy JNJ. Zdjęcia wrzućcie na szkolnego
facebooka.
3. Wymyślcie, czego życzyłby sobie Jan Nowak-Jeziorański, gdyby świętował swoje setne urodziny. (życzenia wrzućcie na Facebooka:
https://www.facebook.com/jezioranski.org)

4. Jak naprawdę nazywał się Jan Nowak-Jeziorański?
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5. Zapytajcie o to, jakiej działalności dotyczy następującą wypowiedź JNJ: „Uważam za największy przywilej mego życia, że dane mi było w ciągu
24 lat kierować naszym zespołem i kontynuować w innej formie wojenną funkcję łącznika między okupowanym krajem i wolnym światem. […]
Toteż służbę na moim stanowisku traktowałem zawsze jako dalszy ciąg walki w szeregach Armii Krajowej.”
6. Jakie najwyższe amerykańskie odznaczenie otrzymał Jan Nowak-Jeziorański?
7. Po ilu latach na emigracji Jan Nowak-Jeziorański wrócił do Polski?

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI I MATERIAŁÓW?

Oto linki, gdzie możecie szukać informacji i inspiracji:
1. Strona „Radia Wolności” Polskiego Radia:
•

http://www.polskieradio.pl/68,Radia-Wolnosci

2. Strona o Janie Nowaku-Jeziorańskim:
•

http://jezioranski.org/

3. Fanpage Jana Nowaka-Jeziorańskiego:


https://www.facebook.com/jezioranski.org
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FOTORELACJA
Udokumentujcie szkolną akcję zdjęciami, wrzućcie je na szkolny fanpage na Facebooku i napiszcie o tym na stronie
https://www.facebook.com/jezioranski.org
NAGRODY
Do dwóch szkół, które zamieszczą najciekawsze zdjęcia z akcji prześlemy nagrody!
Zdjęcia w Waszych działań zamieśćcie na https:/www.facebook.com/jezioranski.org

Powodzenia!
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