
 ליכטעלע אין מַײן דעמָאלטיקן חושכדיקן לעבן איז געװען די די שול דָאס אײנציקע 

 ?1939-1921הָאט מען געַארבעט אין די שולן ֿפון צישָא ַאזױ ווי 

 

השגחה    איר ר  עאונט  ווָאס יָאר צוריק איז ַאנטשטַאנען אין ווַארשע די נַײע יִידישע שול ָארגַאניזַאציע )צישָא(  100מיט  

הָאבן זיך געזַאמלט ַאלע יִידיש־וועלטלעכע שולן אין ּפױלן. די ָארגַאניזַאציע איז געווען ַא קָאמּפרָאמיס צווישן שול־  

־ליעבונד, לינקע ּפו  ןרוֿב מיט׳, סּפַארטײעןאון ּכלל־טוערס ווָאס זענען געווען ֿפַארבונדן מיט ֿפַארשײדענע ּפָאליטישע  

צו שַאֿפן   –  ֿפַאראייניקטָאנהענגערס ֿפון דעמָאקרַאטישע שולע. אײן חלום הָאט זיי ַאלע    ווי אויך  ציון, ֿפָאלקס־ּפַארטיי

  ן. דיודי קינדער ֿפון דער יִידישער גַאס וועלן זיך לערנען אין זײער מַאמע־לש  ַאן אײנהײטלעכע וועלטלעכע שולע ווּו

. צישָא הָאט געדַארֿפט ָארגַאניזירן די גַאנצע ַארבכט ֿפון אירע  געווען ַאן ָאנהײב  בלויז  גרינדונג ֿפון צישָא איז  סַאמע

 . ער מַאכטפױליש ן דעראונטערשטיצונג ֿפו ערשולן ניט הָאבנדיק גענוג געלט און ָאן ד

ר די װָאס הָאבן עָאב  ־שולןצישאָ   די   אײן ֿפוןבַאזוכט    טיִידישע קינדער אין ּפױלן האָ די  ּפרָאצענט ֿפון    ערנָאר ַא קלײ

שולן און ווָאס  צישָא־ווָאס איז געווען ַאזױ בַאזונדערס אין די  יָא בַאזוכט ַאזַא שול בַאשרַײבן זי ווי ַא צװײטע הײם.  

בשעת דער לעקציע וועלן מיר זוכן ענטֿפערס אױף די ֿפרַאגעס     למידים?ּת  זייערער ַא השּפעה הָאבן זיי געהַאט אױף  ֿפאַ 

דרַײ , ווָאס איז בַאשריבן געווָארן דורך  ָאקעוויסדיש־וועלטלעכער שולע אין  יִ דער ַארבעט ֿפון דער    ן סמך ֿפוןאויֿפ

, וועלעכר הָאט וועגן איר  נ.זילבער  –למיד  ּת  און אירענ יִידישן לערער־סעמינַאר אין וויל־ַאבסָאלװענטן ֿפונעם  לערער

   קָאנקורס ֿפון יווָא.דעם  אױטָאביטגרַאֿפיע צוגעשיקט ֿפַארגעשריבן אין זַײן 

 

 

The only light in my then dark life was school. The schools of TSISHO 1921-1939 
 

100 years ago the New Jewish School Organization (TSISHO) was founded in Warsaw. Under its 

influence, all Jewish secular schools with Yiddish as the language of instruction in Poland came 

together. The organization was a compromise between activists affiliated with various political parties, 

the majority with the Bund, Poale Tsiyon Left, Folks-Party as well as supporters of the so-called 

democratic school. They were united by the dream of creating a uniform secular school, where children 

from the Jewish street could study in their native language. The establishment of TSISHO was just the 

beginning. The Organization had to the entire work of its schools without money or support from the 

Polish authorities.  

Only a small percentage of Jewish children from Poland attended TSISHO schools, but those who did, 

described them  as a second home. What was so special about TSISHO schools and what impact did 

they have on their students? During the lecture we will look for answers to these questions using as 

an example the TSISHO-school in Vysokaye, which is described by three teachers, graduates of the 

Yiddish Teachers Seminary in Vilnius and a student, N. Zilber, who wrote about it in his autobiography 

sent to the YIVO competition.  

 


