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               O naszej szkole:

         Szkoła Podstawowa w Biesalu istnieje od 1 września 1945 r. Od 2003 r. 
tworzymy Zespół Szkolno – Przedszkolny z Przedszkolem w Biesalu. 

         Dnia 20 października 2006 roku w obecności zgromadzonych uczniów, 
rodziców, nauczycieli i gości uroczyście poświęcono Sztandar Szkoły, przekazano 
go wspólnocie szkolnej oraz nadanie Szkole Podstawowej imię Jana Pawła II.        
Dzień ten w kolejnych latach jest obchodzony jako Święto Szkoły i Patrona.

         W obecnym roku szkolnym do szkoły uczęszcza 87 uczniów a do przedszkola 
39 dzieci, pracuje 17 nauczycieli i 6 pracowników obsługowych.

         W szkole działają koła zainteresowań: języka niemieckiego, języka 
angielskiego, czytelnicze, informatyczne, matematyczne, chór szkolny, SKS, Szkolne
koło PCK, szkolne koło ornitologiczne „Zimorodek”. 

        Większość uczniów bierze udział w licznie organizowanych konkursach 
rozwijających ich zdolności i zainteresowania.
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        W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła wzięła udział w kilku 
przedsięwzięciach organizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich 
w Warszawie:

• Muzeum na kółkach „Historia Żydów” 
w Olsztynie – wrzesień 2014r.,

• Lekcja na żywo „Opowieści o Żydach polskich” 
– październik 2014r., 

• Wizyta w MHŻP „1000 lat historii Żydów 
polskich” w Warszawie – listopad 2014r.,

• Kurs Internetowy „Opowieść o Żydach polskich”
– udział uczniów SP w Biesalu – 28 listopada 
2014r.  – 24 kwietnia 2015r.
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    Ciekawym przedsięwzięciem MHŻP w Warszawie  
jest zaproponowanie naszej szkole udziału w kursie 
internetowym „Opowieść o Żydach polskich”.  
Kurs  ten rozpoczął się 28 listopada 2014r. i będzie 
trwał do 24 kwietnia 2015r.  Kurs składa się z sześciu 

modułów. Każdy moduł zakłada trzy tygodnie pracy i prezentację efektów końcowych
na podstronie projektu.

Moduł I

Tematyka: „Historia i kultura Żydów polskich  w okresie od średniowiecza do okresu 
I wojny światowej” – przygotowanie prezentacji.

Moduł II
Tematyka: Dwudziestolecie międzywojenne – rozkwit kultury, sztuki, życia 
politycznego – wykonanie gazetki.

Moduł III
1. Tematyka: Obecność  Żydów  w  lokalnej społeczności  w latach 
międzywojennych – wykonanie przewodnika.

2. Tematyka: Zagłada -  wykonanie video.

Moduł IV 
Tematyka: Nowe życie żydowskie – sytuacja Żydów polskich po 1989r. – napisanie 
projektu ochrony dziedzictwa żydowskiego.

Moduł V

Tematyka: Walka ze stereotypami, uprzedzeniami i antysemityzmem – 
przeprowadzenie Kampanii społecznej  na portalu społecznościowym. 

Moduł VI 
Tematyka: Izrael – państwo żydowskie. Wykonanie komiksu lub kolażu 
o codziennym życiu rówieśnika z Izraela.
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       Dla naszych czytelników Zespół redakcyjny przygotował prezentację 
najciekawszych postaci i wydawnictw ciągłych w okresie międzywojennym, który był 
nazywany „Rozkwitem życia kulturalnego i politycznego Żydów w Polsce”.

Sylwetki sławnych żydowski pisarzy: 

          Janusz Korczak - (właściwie Henryk Goldszmit), znany 
też jako: Stary Doktor lub Pan Doktor. Urodził się 22 lipca 1878r.
lub 1879r. w Warszawie a zmarł  w sierpniu 1942r. w Treblince. 

     Janusz Korczak był polsko-żydowskim  lekarzem, 
pedagogiem , pisarzem , publicystą i  działaczem społecznym.

    Był  twórcą oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego 
na partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz 
pobudzaniu samowychowania. Badacz świata dzieci. 
    Był pionierem działań w dziedzinie diagnozowania 
wychowawczego oraz prekursorem działań na rzecz 

                                 praw dziecka – człowieka. 

      

    W 1926r. zainicjował pierwsze pismo redagowane w większości 
przez dzieci – „Mały Przegląd”. Jako Żyd-Polak poczuwał się do 
podwójnej identyfikacji narodowej.

       Janusz Korczak razem ze Stefanią Wilczyńską założył i 
prowadził w latach 1912-1942 Dom Sierot – dla dzieci
żydowskich w Warszawie. Siedziba Domu Sierot
znajdował się przy ulicy Krochmalnej 92
(obecnie Jaktorowska 6). Budynek został wybudowany przez Towarzystwo "Pomoc 
dla Sierot", które także finansowało działalność nowej placówki. Praca na rzecz 
dzieci w czasie II Wojny światowej.        

    Do najbardziej znanych książek Janusza Korczak należą:  „Jak 
kochać dziecko?”, „Prawo dziecka do szacunku” i najbardziej znanej 
powieści dla dzieci „Król Maciuś Pierwszy”.

    Sejm Rzeczpospolitej Polski, który w dniu 16 listopada 2011 roku 
uchwalił, że rok 2012 będzie Rokiem Janusza Korczaka. Przez cały rok na terenie 
Polski 
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i nie tylko odbywały się wykłady, konferencje, panele, wystawy. Nie zapomniano 
również o najmłodszych, dla których przygotowano szereg konkursów. 

         Biesalscy uczniowie aktywnie włączyli 
się do  harmonogramu ogólnopolskich wydarzeń obchodu 
Roku Korczaka organizując spotkania czytelnicze dla klas I – 
VI pt. „Książka najlepszym przyjacielem”.

                   Julian Tuwim  urodził się 13 
września 1894r. w Łodzi, a zmarł 27 grudnia 1953r w Zakopanem.
Był polskim poetą żydowskiego pochodzenia i Jednym z 
najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego.

Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod Picadorem”
i grupy poetyckiej „Skamander”. Bliski współpracownik tygodnika 
„Wiadomości Literackie”.

      Tuwim był tłumaczem poezji rosyjskiej, francuskiej, 
niemieckiej oraz łaciny. Brat polskiej literatki 
i tłumaczki Ireny Tuwim, kuzyn aktora kabaretowego 
i piosenkarza Kazimierza „Lopka” Krukowskiego. Jego 
bratem stryjecznym był aktor Włodzimierz Boruński. 
Podpisywał się ponad czterdziestoma pseudonimami m.in. 
Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, J. Wim, Pikador,   

                                          Roch Pekiński.

      Zadebiutował w 1911r. przekładem na esperanto wierszy Leopolda Staffa. 
W roku 1913 miał miejsce jego właściwy debiut poetycki, wiersz Prośba 
opublikowany został w „Kurierze Warszawskim”. Utwór poeta podpisał inicjałami 
St. M., poznanej w 1912r., swojej przyszłej żony Stefanii
Marchwiówny.

      W 1916r., z myślą rozpoczęcia studiów, przeniósł się 
do Warszawy. Studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie
Warszawskim (1916–1918), ukończył jedynie po jednym
semestrze.
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        W 1939r. wyemigrował przez Rumunię, Włochy do Francji. Wspólnie z Janem 
Lechoniem, Antonim Słonimskim, Kazimierzem Wierzyńskim oraz Mieczysławem 
Grydzewskim (określanymi jako poeci satelici) spotykali się w paryskiej kawiarni Café
de la Régence.

        

     W obliczu kapitulacji Francji latem 1940r. i 
osobistego zagrożenia, Tuwim, razem z Lechoniem, 
udali się przez Hiszpanię do Lizbony, a następnie do 
Rio de Janeiro (Brazylia), gdzie dołączył do nich 
Kazimierz Wierzyński. Ostatecznie wspólnie też 
wyjechali do Nowego Jorku, gdzie poeta mieszkał 
przez blisko pięć lat (1942–1946).

             Do Polski Tuwim wrócił w czerwcu 1946 roku i stał się osobowością 
chronioną, adorowaną i uprzywilejowaną przez ówczesne
władze. Został okrzyknięty poetą państwowym. 

             W tym samym roku Tuwimowie adoptowali córkę
Ewę. W latach 1947–1950 pełnił funkcję kierownika
artystycznego Teatru Nowego. Po wojnie Tuwimowie
otrzymali opuszczony dom w Aninie przy ul. Zorzy 19,
gdzie mieszkali wraz z Ireną Tuwim. Dom ten po śmierci Tuwima nabył Piotr 
Jaroszewicz.

             Zmarł 27 grudnia 1953r. w pensjonacie ZAiKS-u „Halama” w Zakopanem 
na atak serca. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 
W imieniu władz PRL przemówienie pożegnalne na pogrzebie wygłosił minister 
kultury i sztuki Włodzimierz Sokorski.

            Poezja Tuwima uważana jest za jedną z najtrudniejszych ze względu
 na częste gry słów, zwielokrotnienia znaczeń jednego wyrazu poprzez inne, 
nie zawsze jasne podkreślenia niektórych słów w zdaniu jakby było ono 
niedokończone. Ogromna giętkość i błyskotliwość tego języka przyjmuje często 
koloryt humorystyczny, jak w Balu w Operze. Słowa przyjmują cechy opisywanej 
rzeczywistości (np. mistrzowsko zastosowana została rytmika i szelest polskich słów 
w Lokomotywie, przez co jest to wiersz-onomatopeja).

                            „Lokomotywa” – fragment wiersza  

„Stoi na stacji lokomotywa, Ciężka, ogromna i pot z niej spływa:
Tłusta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha, Żar z rozgrzanego jej brzucha
bucha: Uch - jak gorąco! Puff - jak gorąco!  Uff - jak gorąco!”

„Nasza szkoła” שולע   אונדזערבית הספר שלנו      

6

http://pl.wikipedia.org/wiki/Onomatopeja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lokomotywa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bal_w_Operze_(poemat)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalambur
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Sokorski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Wojskowy_na_Pow%C4%85zkach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawa%C5%82_mi%C4%99%C5%9Bnia_sercowego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zakopane
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Autor%C3%B3w_ZAiKS
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Jaroszewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Jaroszewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Nowy_w_Warszawie_(1947-2005)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lizbona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_de_la_R%C3%A9gence
http://pl.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_de_la_R%C3%A9gence
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Grydzewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Grydzewski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Wierzy%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_S%C5%82onimski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Lecho%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Lecho%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia


       
      Inne utwory Juliana Tuwima   
  dedykowane dla dzieci:

Prasa żydowska w Warszawie

          W międzywojennej Warszawie kultura żydowska bujnie rozwijała się w trzech 
językach: jidysz, polskim, a także – choć w mniejszym stopniu – hebrajskim. 
Odbiciem tego zjawiska jest z pewnością prasa wydawana  w tych trzech językach 
właśnie. Co istotne, w Warszawie w okresie międzywojennym doszło do istnej 
eksplozji na rynku prasy żydowskiej.

       
     Wydawano tu wiele dzienników. 
Do najpoczytniejszych zaliczano „Hajnt”
i „Moment” w języku jidysz oraz
polskojęzyczny „Nasz Przegląd”. 
Ten ostatni, z racji medium językowego,
miał szerszy zakres czytelników – trafiał
również do nieżydowskich odbiorców. 
       
    Sporą popularnością cieszyły się również inne żydowskie 
polskojęzyczne dzienniki, takie jak „5-ta Rano” czy „Nowy 
Głos”. Wiele gazet pojawiało się jedynie na krótko: niektóre 

były konfiskowane przez cenzurę, inne nie wytrzymywały konkurencji.

       Prasa, co oczywiste, odgrywała rolę tuby informacyjnej i propagandowej. Każda 
zatem partia i organizacja zabiegała, by wydawać własne pismo. Można tu wymienić 
„Jidisze Togbłat” – organ prasowy Agudas Isroel, partii skupiającej ortodoksyjne 
środowiska, „Fołks-Cajtung” – gazetę bundowców, którzy idee socjalistyczne łączyli 
z postulatem zachowania tożsamości żydowskiej, „Der Moment” – pismo folkistów, 
partii ludowej, która zabiegała o autonomię narodowo-kulturową, a także „Ha-Szomer
ha-Cair”, który był skierowany do młodych chaluców, czyli pionierów – przyszłych 
osadników w Palestynie.
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       Warszawski rynek prasowy obfitował również w periodyki
, takie jak „Literarisze Bleter”, „Film-Cajtung”, „Welt-Szpigiel”
, „Sport-Cajtung”, „Ewa” czy „Nasz Przegląd Ilustrowany”. 
Nie brakowało przy tym pism specjalistycznych, 
przeznaczonych dla ludzi o określonej profesji (np. „Der 
Sznajder”). W Warszawie wydawano także „Mały Przegląd”, 
skierowany do dzieci i młodzieży. 

         Poza tym pojawiały się pisma o charakterze humorystycznym, jednym 
z nich był słynny „Der Blofer”. By dopełnić  obraz tej istnej mozaiki, należy również 
wspomnieć o prasie bulwarowej, czyli gazetach takich jak „Unzer Ekspres” 
czy „Dodatki Nadzwyczajne”.
         Nie tylko w Warszawie powstawała prasa, ale również w Lublinie, Krakowie 
i we Wrocławiu.

Zespół redakcyjny w składzie: Ewelina Moszczuk , Julia Brzostek, Paulina Bednarek,  Łukasz Drozdowski 

Nad całością czuwa Mirosława Gromacka

Adres redakcji: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesalu; Biesal 59, 11 – 036 Gietrzwałd;

 tel. 89/5131 – 220. www.zspbiesal.edupage.org   e – mai:  biesalszkola@op.pl
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