
– Ordnung! Ordnung! – wrzeszczał esesman.
Pierwsi Żydzi wpadli do wagonu. Niemcy przy 
drzwiach odliczali ich. Po liczbie „sto czterdzieści” 
esesman zawył „Halt!” i dwukrotnie strzelił. 

 Jan Karski

1914-2000
(Jan Romuald Kozielewski) 
Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata 

Jan KarskiJan Karski
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Poniżej zgromadzono tytuły różnych publikacji na temat Jana Karskiego. 
Przeczytaj je.

Co na podstawie tytułów można wywnioskować o bohaterze tych publikacji? 
Kim był? Jakim był człowiekiem? Co zrobił?

Spośród podanych cech wybierz i podkreśl te, którymi według ciebie musiał się 
charakteryzować Jan Karski, żeby zasłużyć na takie określenia. Uzasadnij swój wybór.

Ćwiczenie 1a.

Ćwiczenie 1b.

Ćwiczenie 1c.

Człowiek, który próbował zatrzymać Zagładę

Misja 
ostatniej 
nadziei

Każdy człowiek jest wart fi lmu, tym bardziej Jan Karski 

Superbohater Jan Karski 

Zlecenie od Pana Boga

USA wspomina Jana Karskiego. 
„Prawdziwy Bond”

Polski James Bond
Jan Karski uważał, że poniósł 

porażkę, bo nikt mu nie wierzył 

Jan Karski pośmiertnie uhonorowany 

Medalem Wolności przez prezydenta USA 

  odważny  pewny siebie  inteligentny  przystojny  nerwowy  roztrzepany  
spokojny  ambitny  leniwy  nieśmiały  wrażliwy  empatyczny  przeciętny  

oryginalny  nudny  zdecydowany  niezależny  otwarty  dobrze zorganizowany   
religijny  bohaterski  wierny  oddany  egoistyczny  
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Dopasuj do wyrazów z kolumny A odpowiednie definicje z kolumny B. (Uwaga! 
Niektóre wyrazy są synonimiczne). 

Uzupełnij zdania wyrazami z ćwiczenia 1d.

A B

0. KURIER
a.  tajny wysłannik polityczny, osoba, która ma specjalną i ważną misję np. 

polityczną, pokojową; realizuje tę misję nieofi cjalnie, misja jest nieofi cjalna 
(tajna)

1. SZPIEG b.  osoba wysyłana z ważną wiadomością, pismem, przesyłką itp.

2. EMISARIUSZ 
c.  osoba, która pracuje dla policji albo służb specjalnych (np. wywiad, 

organizacja antyterrorystyczna), ale o jej pracy nikt nie wie, ta praca jest tajna 
(sekretna); przedstawiciel jakiejś fi rmy

3. ŁĄCZNIK d.  osoba, która jedzie do innego miejsca albo kraju zrealizować jakieś zadanie, 
cel; np. reprezentuje ONZ na terytorium, gdzie jest wojna

4. AGENT e.  pracownik w fi rmie, który roznosi korespondencję, dostarcza przesyłki, doku-
menty itp.

5. WYSŁANNIK f.  osoba, która nielegalnie zdobywa tajne (sekretne) informacje państwowe lub 
wojskowe, a potem przekazuje te informacje innemu państwu

6. GONIEC
g.  osoba, która pomaga utrzymać kontakt między osobami i instytucjami, prze-

kazuje polecenia, informacje itp.; żołnierz, który utrzymuje bezpośredni 
kontakt między poszczególnymi placówkami

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6.
 b

0. ___________________ 007 to kryptonim Jamesa Bonda.

1. W czasie studiów pracowałem jako ______________________________ w fi rmie dostarczającej przesyłki.

2.  _________________________ Organizacji Narodów Zjednoczonych rozmawiał już ze wszystkimi stronami 
konfl iktu.

3.  Film opowiada historię amerykańskiego  ______________________, który próbuje zdobyć informacje na 
temat nowego typu broni.

4. _______________________ nie przyszedł dziś do pracy, dlatego musiałam wszystkie listy roznieść sama.

5.  Tajna organizacja wysłała swojego ________________________, by przekazał raport prezydentowi USA.

6.  W czasie wojny mój dziadek był _______________________________, przekazywał żołnierzom rozkazy 
dowódców.

Agent

Na podstawie:
http://sjp.pwn.pl/ 

Ćwiczenie 1d.

Ćwiczenie 1e.
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Ćwiczenie 2a. Jednym z najsłynniejszych emisariuszy XX wieku był Jan Karski. Przeczytaj tekst 
prezentujący jego postać i wykonaj ćwiczenia.

JAN KARSKI (JAN ROMUALD KOZIELEWSKI) 

W międzywojennej Polsce ukończył wydział prawa i studium dyplomacji oraz szkołę podchorążych. 
Po wybuchu wojny rozpoczął działalność konspiracyjną. Miał świetną pamięć i znał języki obce, dlatego 
został politycznym emisariuszem władz Polskiego Państwa Podziemnego. 

W czasie jednej z misji do Francji został aresztowany przez Gestapo. Po brutalnych przesłuchaniach 
próbował popełnić samobójstwo, bo bał się, że podczas tortur może przekazać Niemcom ważne informacje 
o polskim Podziemiu. Trafi ł do więziennego szpitala, z którego został uwolniony dzięki pomocy polskiego 
Związku Walki Zbrojnej. 

W 1942, pod pseudonimem Jan Karski, rozpoczął kolejną misję, tym razem w Wielkiej Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych. Jednym z jego głównych zadań było poinformowanie aliantów o tragicznej sytuacji ludności 
żydowskiej pod okupacją niemiecką. Kiedy zbierał informacje na ten temat, dwa razy wszedł do warszaw-
skiego getta, a także do obozu przejściowego w Izbicy, z którego Żydzi byli przewożeni do obozów zagłady. 

Szokującą relację naocznego świadka przekazał ogromnej liczbie amerykańskich i brytyjskich poli-
tyków, dziennikarzy i artystów. Spotkał się między innymi z ministrem spraw zagranicznych rządu brytyj-
skiego oraz z prezydentem USA. Jednak dramatyczne apele emisariusza o pomoc dla Żydów nie przyniosły 
rezultatów – większość rozmówców nie wierzyła mu albo ignorowała jego słowa.

Po wojnie Jan Karski zdecydował się zostać na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Studiował nauki 
polityczne i obronił doktorat na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie. Tam też przez czterdzieści 
lat wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu. Jego studentem był między innymi przyszły 
prezydent USA, Bill Clinton.

W 1944 opublikował książkę Story of a Secret State o działalności Polskiego Państwa Podziemnego, 
która w USA stała się bestsellerem i została przetłumaczona na wiele języków.

Przez ostatnie dwadzieścia lat życia Jan Karski wiele razy opowiadał na spotkaniach w Ameryce, Izraelu 
i w Polsce o masowej eksterminacji Żydów w czasie wojny i swoich próbach zainteresowania świata ich 
sytuacją. 

Jan Karski dostał wiele prestiżowych nagród – uhonorowano go między innymi tytułem „Sprawiedliwego 
wśród Narodów Świata”. Sam ufundował nagrodę im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej, którą dostają autorzy 
publikacji o roli Żydów polskich w polskiej kulturze.

Na podstawie:
http://sjp.pwn.pl/ 

Na podstawie:
 http://www.jankarski.org/postac/historia-o-karskim/

 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    

 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    

 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    

POLSKIE 
PAŃSTWO 

PODZIEMNE 
(PODZIEMIE) 

– tajne struktury 
państwa, które 
funkcjonowały 

w czasie II wojny 
światowej i były 

połączone 
z Rządem Polskim 

na uchodźstwie 
(na emigracji) 
w Londynie.

SPRAWIEDLIWY 
WŚRÓD NARODÓW 

ŚWIATA 
– tytuł dla osób, 
które w czasie II 
wojny światowej 

ratowały Żydów. 
Przyznaje go Yad 

Vashem - The 
World Holocaust 

Remembrance 
Center w Izraelu.

ZWIĄZEK WALKI 
ZBROJNEJ 

(PÓŹNIEJ ARMIA 
KRAJOWA) 

– armia Polskiego 
Państwa 

Podziemnego 

GESTAPO
– tajna policja 

nazistowska

ALIANCI
 – członkowie koalicji 

antyhitlerowskiej 
podczas II wojny 

światowej (m. in. 
Wielka Brytania, USA)

TRUDNE SŁOWA: 
podchorąży – stopień wojskowy
przesłuchanie - sytuacja, w której policjant, prokurator itp. zadaje pytania osobie, która mogła złamać prawo
zdradzić – tu: powiedzieć o jakiejś tajemnicy, sekrecie
okupacja – czasowe zajęcie obcego terytorium przy użyciu siły zbrojnej, armii
obóz zagłady, obóz koncentracyjny – miejsce, gdzie zamykano ludzi, którzy musieli tam ciężko pracować 
i byli masowo mordowani (np. Auschwitz)
przejściowy – tymczasowy 
zagłada – totalne zniszczenie, śmierć
naoczny świadek – człowiek, który widział coś „na własne oczy”
ratunek – pomoc w niebezpieczeństwie lub w trudnej sytuacji
ludność – ludzie, którzy mieszkają na jakimś terytorium
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A B
0. naoczny
1 . pod
2. popełnić
3 . obronić
4 . przynieść
5 . stosunki
6. dzięki 
7. rozpocząć
8. pod 

a. rezultaty
b. świadek
c. działalność
d. pseudonimem
e. okupacją
f. samobójstwo
g. doktorat
h. międzynarodowe
i. pomocy

Na podstawie przeczytanego tekstu dokończ poniższe zdania.

0.  Jan Karski przed wojną studiował _________________________________________________________. 

1.  Został emisariuszem, bo ___________________________________________________________________.

2.  Karski znalazł się w szpitalu, ponieważ _____________________________________________________.

3.  Karski chciał poinformować aliantów o ______________________________________________________.

4.  Większość ludzi, którym Karski opowiadał o tym, co widział w getcie warszawskim ________________

_______________.

5.  Po wojnie Jan Karski był wykładowcą  ________________________________________________________.

6.  O swoich misjach wojennych napisał w książce pod tytułem ____________________________________.

7.  Jan Karski dostał wiele nagród, między innymi tytuł ____________________________________________.

8.  Nagrodę ufundowaną przez Karskiego może dostać ___________________________________________.

0. Mężczyzna, który rozmawiał z policją był ________________________________________ wypadku.

1. Oni studiują _______________________________________________ na Uniwersytecie Warszawskim.

2. Moja babcia urodziła się ______________________________________________________ niemiecką.

3. Chciałbym jak najszybciej _____________________________________________i opublikować książkę.

4. Rozmowy z ministrem nie ____________________________, dlatego przestaliśmy się z nim kontaktować.

5. Ten sławny pisarz publikował swoje powieści ___________________________________________.

6. Mój brat skończył studia i ___________________________________________________ biznesową.

7. Policja uratowała nastolatka, który chciał ______________________________________________. 

prawo i dyplomację

Połącz wyrazy z kolumn A i B tak, by utworzyły logiczne wyrażenia, a następnie 
uzupełnij nimi zdania.

naocznym świadkiem

Ćwiczenie 2b.

Ćwiczenie 2c.
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Przeczytaj i uzupełnij tekst o najważniejszej misji Jana Karskiego. Użyj wyrazów 
z ramki w odpowiedniej formie.

Ćwiczenie 3a.

zapłacić  wejść  ukryć  spotkać się  zobaczyć  wyruszyć 
 wysłać  patrzyć  łączyć  leżeć  widzieć

NAJWAŻNIEJSZA MISJA
W czasie przygotowań do misji w 1942 r. Jan Karski dwa razy ___________________0 do warszaw-

skiego getta i  ___________________1 na własne oczy obóz przejściowy w Izbicy Lubelskiej. Stał się 
naocznym świadkiem Zagłady.

Kurier razem z Leonem Feinerem weszli do getta tunelem, który ___________________2 
kamienicę „aryjską” przy ulicy Muranowskiej 6 z „żydowską” przy Muranowskiej 7. 

„Nagie ciała leżały na ulicy. Pytam go [Feinera]: - Dlaczego one tu ___________________3? Mówi 
mi: - Mają tu pewien problem: kiedy umiera Żyd, jego rodzina musi ___________________4, jeśli chce 
go pogrzebać. Więc po prostu zostawiają ich na ulicy. Nie mają pieniędzy na pogrzeb. To nie była 
ludzkość. To było jakieś piekło” – mówił Karski w wywiadzie dla Claude’a Lanzmanna. 

Karski wszedł także do obozu przejściowego w Izbicy Lubelskiej. Dla bezpieczeństwa był prze-
brany w mundur strażnika obozowego. „ ___________________5 znowu straszne rzeczy – opowiadał 
po latach Maciejowi Wierzyńskiemu. – Rampa kolejowa, żandarmi, SS, masy Żydów. Nie wiem: tysiąc, 
półtora tysiąca. Dzieci, kobiety, starcy. Smród, rozpacz, krzyki: raus, raus! Obraz nie z tego świata. 
___________________6  na to, co się dzieje, skamieniały”. 

Przed wyjazdem z kraju Karski był jeszcze na kilku spotkaniach politycznych, ale żadne z nich 
już nie było tak ważne jak to, co zobaczył na własne oczy w getcie i obozie. 

Karski ___________________7 w podróż z Warszawy do Londynu między 12 a 19 września. 
Większość informacji o sytuacji Żydów miał tylko w pamięci i na mikrofilmach, które 
___________________8 w metalowym kluczu. [...] Tak przygotowany Karski ruszył przez 
Berlin, Brukselę, Paryż (gdzie oddał klucz z mikrofilmami Aleksandrowi Kawałkowskiemu, 
który szybko  ___________________9  go rządowi w Londynie), Lille, Perpignan, pieszo przez 
Pireneje do Barcelony, Madrytu, Gibraltaru i w końcu samolotem bezpośrednio do Anglii. 
25 listopada 1942 r. był już przesłuchiwany przez Anglików w bazie RAF pod Londynem, a po dwóch 
dniach ___________________10 z premierem rządu polskiego na emigracji.

wszedł

Na podstawie:
http://www.jankarski.org/mediateka/tematy/temat/topic/najwazniejsza-misja/

SS– niemiecka 
paramilitarna 

formacja 
nazistowska

 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    LEON FEINER 
– przedstawiciel 

żydowskiej part ii 
politycznej BUND

 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    

ARYJSKI  
– w ideologii 
hitlerowskiej 

oznaczał 
wyższą rasę 

reprezentowaną 
rzekomo przez 

ludy germańskie. 
W czasie okupacji 

niemieckiej 
miasta często były 

podzielone na 
terytorium aryjskie 

i gett o, w którym 
żyli Żydzi.

TRUDNE SŁOWA: 
pogrzebać – zorganizować pogrzeb, zakopać ciało zmarłego w ziemi
piekło - według niektórych religii miejsce kary za złe czyny; metaforycznie: sytuacja, wydarzenie lub miejsce 
bardzo nieprzyjemne, pełne cierpienia
strażnik – człowiek, który pilnuje czegoś lub kogoś (np. w więzieniu)
rampa kolejowa – podwyższone miejsce, które ułatwia załadunek pociągu
smród – bardzo nieprzyjemny zapach
rozpacz – bardzo przykre uczucie, tragedia
skamieniały – bez ruchu; taki, który znieruchomiał, w szoku Na podstawie:

http://sjp.pwn.pl/ 
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Zaznacz na mapie współczesnej Europy trasę podróży Jana Karskiego.
Możesz sprawdzić na stronie: http://karski .muzhp.pl/misja_mapy.html

Uzupełnij odmianę wyrazu „oko”.Ćwiczenie 4.

OKO   OKO  

PRZYPADEK liczba pojedyncza liczba mnoga liczba pojedyncza liczba mnoga

mianownik oko oka

dopełniacz oczu oka

celownik oku okom

biernik oczy oko

narzędnik okiem oczami (oczyma)

miejscownik oku okach

wołacz oczy

Ćwiczenie 3b.
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Ćwiczenie 5a.

Ćwiczenie 5b.

W przeczytanych tekstach Jan Karski jest nazywany NAOCZNYM ŚWIADKIEM zagłady Żydów.
Przeczytaj frazeologizmy z diagramu. Czy któreś z nich już znasz? Czy wiesz, co znaczą?

Do podanych znaczeń dopisz frazeologizmy z powyższego diagramu.

OKO
OCZY  

na własne 
oczy

zrobić 
wielkie 

oczy

rzucać się 
komuś  
w oczy

nie 
wierzyć 

własnym 
oczom

w cztery 
oczy

przejrzeć 
na oczy

na oko

na 
pierwszy 
rzut oka

mieć 
kogoś na 

oku

frazeologizm znaczenie

0. na własne oczy osobiście

1. bez świadków, tylko we dwoje

2. mniej więcej, niedokładnie

3. bardzo się zdziwić

4. obserwować kogoś, pilnować, opiekować się

5. pierwsze wrażenie

6. coś jest bardzo widoczne, wyraźne

7. zobaczyć coś, czego do tej pory nie zauważaliśmy 

8. widzieć coś niesamowitego, nierzeczywistego
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Ćwiczenie 6.

Ćwiczenie 7.

Uzupełnij zdania poznanymi frazeologizmami. Zmień formę tam, gdzie jest to konieczne.

Posłuchaj nagrania i ułóż tekst w odpowiedniej kolejności.

0. Nie wierzyłem mu, dopóki nie przekonałem się na ________________________________________ .

1. ______________________________________, kiedy nagle zobaczyłem tego sławnego aktora w tramwaju.

2. Prezydent chciał porozmawiać z ministrem ____________________________, bez dziennikarzy i gości.

3.  ________________________________________ mieszkanie było w dobrym stanie, potem zobaczyliśmy, 

że musimy zrobić remont.

4.  Na spotkanie z artystą przyszło ___________________________________________________ 100 osób.

5.  Jego ekstrawagancki kapelusz ______________________ wszystkim _____________________________.

6.  Mama _____________________________________________, kiedy mnie zobaczyła. Myślała, że jestem 

jeszcze za granicą.

własne oczy

1. Maciej Wierzyński: Słynne stało się pana spotkanie z sędzią Frankfurterem. Proszę o tym 
spotkaniu opowiedzieć.
Ani słowem nie wspomniałem o Polakach, o Polsce, o Podziemiu. Tylko o Żydach, o tym, 
co widziałem w getcie warszawskim, w obozie koncentracyjnym, podawałem statystyki. 
Frankfurter zadawał mi techniczne pytania. Jak wysoki jest mur w getcie? Jak wszedłem do 
tego getta? No i w końcu, kiedy powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć, pamiętam – 
zapadła kłopotliwa cisza.
- Tak, wiem. Pan ambasador mi powiedział.
- Niech mi pan powie, co się dzieje z Żydami w pańskim kraju? Tu przychodzą sprzeczne 
informacje.
Wiedziałem, że ten człowiek mi nie przerwie, że ten człowiek wszystkiego wysłucha. Przez 
jakieś dwadzieścia pięć minut mówiłem tylko o Żydach.
– Panie Karski, człowiek taki jak ja, który rozmawia z człowiekiem takim jak pan, musi być 
całkowicie szczery. Toteż ja mówię: nie jestem w stanie uwierzyć w to, co mi pan powiedział.
Ciechanowski przerwał mu – oni byli przyjaciółmi:
– Felix, nie mówisz tego na serio. Przecież nie możesz powiedzieć temu człowiekowi w twarz, 
że on kłamie. Felix, co ty robisz!
Jan Karski: Felix Frankfurter, tak jak inni, przyszedł do ambasady. Zaczął od tego: czy ja wiem, 
kim on jest.
- Wiem. Jest pan sędzią Sądu Najwyższego.
- Czy pan wie, że jestem Żydem?
Frankfurter na to:
– Panie ambasadorze, ja nie powiedziałem, że ten młody człowiek kłamie. Ja powiedziałem, 
że nie jestem w stanie uwierzyć w to, co on mi powiedział. To jest różnica.
I pamiętam, wyciągnął ręce w moim kierunku: „Nie, nie”. Na tym skończyła się nasza 
rozmowa.
Wyszedł z Ciechanowskim. Ciechanowski ze wszystkimi honorami odprowadził go na dół, bo 
salon był na pierwszym piętrze. Kiedy wrócił, zapytałem go:
Siedzimy przy stoliku w salonie ambasady, po mojej lewej stronie ambasador, naprzeciwko 
Frankfurter. I cisza.
Frankfurter wstaje z krzesła i zaczyna chodzić od ściany do ściany. Nic nie mówi. W pewnym 
momencie, kiedy odwrócił się tyłem do nas, Ciechanowski zrobił znak: palec na ustach. Nie 
przerywaj mu. Frankfurter siada. Pamiętam każde słowo, każdy jego gest, bo pewnych rzeczy 
człowiek nie zapomina:
– Panie ambasadorze, czy on komedię zrobił, czy on rzeczywiście w to nie wierzy?
Pamiętam odpowiedź Ciechanowskiego:
– Johnny, nie wiem, nie wiem… ale ty musisz wiedzieć, że mówisz straszne, niepojęte, nie do 
wiary rzeczy.
I ty o tym pomyśl.

Fragment 
książki: Jan 

Karski, Maciej 
Wierzyński, 
Emisariusz, 

własnymi 
słowami, 

Wydawnictwo 
Naukowe PWN 
SA, Warszawa 
2012, s. 256.

Na podstawie:
http://www.polityka.pl/
tygodnikpolityka/kultura/ 
ksiazki/1532493,1,fragment-
-ksiazki-emisariusz-wlasny-
mi-slowami.read?backTo=
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Ćwiczenie 8.

TRUDNE SŁOWA: 
sprzeczny – niezgodny z czymś; wykluczający się
zapadła kłopotliwa cisza – nikt nie wiedział, co powiedzieć
niepojęty – trudny do zrozumienia

Poniżej znajdują się wyrazy, które znalazły się w tekstach o Janie Karskim. 
Czy wiesz jakie to formy? Dopisz do nich czasowniki, od których powstały.

0. przesłuchiwany przesłuchiwać

1 . aresztowany

2. przebrany

3 . przygotowany

4. uwolniony

5 . przewożeni

6. przetłumaczona

Imiesłów przymiotnikowy bierny

Bezokolicznik Forma czasu przeszłego Imiesłów przymiotnikowy 
bierny

aresztować aresztowa-ł aresztowa-ny

przebrać przebra-ł przebra-ny

przygotować przygotowa-ł przygotowa-ny

uwolnić uwolni-ł uwolni-ony

przetłumaczyć przetłumaczy-ł przetłumacz-ony

umyć umy-ł umy-ty

zepsuć zepsu-ł zepsu-ty

zamknąć zamkną-ł zamknię-ty (ą:ę)

przewozić przewozi-ł przewoż-ony (zi:ż)
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Ćwiczenie 9.

Ćwiczenie 10.

Od podanych w nawiasach czasowników utwórz formy imiesłowu przymiotnikowego 
biernego i uzupełnij nimi zdania. Dopasuj formę gramatyczną imiesłowów do kontekstu.

Opisz wyjątkowe wydarzenie, którego byłeś/byłaś naocznym świadkiem. Możesz rozpocząć 
od któregoś z frazeologizmów: 

0. Na chodniku stał _____________________________________ samochód. (zepsuć)

1. Andrzej kupił _______________________________________ rower i jest z niego zadowolony. (używać)

2. _______________________________________ przeze mnie paczka zaginęła na poczcie. (wysłać)

3. Stał przed __________________________________ drzwiami i szukał kluczy w plecaku. (zamknąć)

4. Nigdy nie wyrzucam ____________________________________________________ gazet. (przeczytać)

5. ___________________________ na wiele języków powieść jest już w księgarniach. (przetłumaczyć)

6. _____________________________________ w tym sezonie ubrania są bardzo ekstrawaganckie. (nosić)

7. Lubię rzeczy ___________________________________ ręcznie. (robić)

8. ________________________ w tajemnicy przyjęcie było dla niej wielką niespodzianką. (przygotowywać)

9. ___________________________________________ świadkowie nie mówili nic nowego. (przesłuchiwać)

10. Minister nie odpowiadał na __________________________________ mu pytania. (zadawać)

zepsuty

Nie wierzyłem/am własnym oczom, gdy... 

Widziałem/am na własne oczy...

Polecamy: 
Jan Karski, Tajne państwo,  Kraków 2014

Komiksy o Janie Karskim: 

https://issuu.com/rizzolilizard/docs/karski_cutted/10?e=1473194/6317820

http://jankarskiinstituteus.org/graphicnovel.htm

Karski i władcy ludzkości. reż. Sławomir Grünberg, Polska 2015

Jan Karski – pakiet edukacyjny http://karski.muzhp.pl/

Rok Jana Karskiego 2014 http://www.jankarski.org/

Fundacja im. Jana Karskiego http://www.jankarski.net/pl

Wirtualna wystawa: Jan Karski. Bohater ludzkości.: 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/exhibit/jan-karski-humanity-s-hero/QR_UaCtP
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