מײן דעמאָ לטיקן חושכדיקן לעבן איז געװען די די שול
דאָ ס אײנציקע ליכטעלע אין ַ
ווי אַ זױ האָ ט מען געאַ רבעט אין די שולן ֿפון צישאָ ?1939-1921

נײע ייִדישע שול אָ רגאַ ניזאַ ציע (צישאָ ) וואָ ס אונטער איר השגחה
מיט  100יאָ ר צוריק איז אַ נטשטאַ נען אין וואַ רשע די ַ
האָ בן זיך געזאַ מלט אַ לע ייִדיש־וועלטלעכע שולן אין ּפױלן .די אָ רגאַ ניזאַ ציע איז געווען אַ קאָ מּפראָ מיס צווישן שול־
און ּכלל־טוערס וואָ ס זענען געווען ֿפאַ רבונדן מיט ֿפאַ רשײדענע ּפאָ ליטישע ּפאַ רטײען ,ס׳רוֿב מיטן בונד ,לינקע ּפועלי־
ציוןֿ ,פאָ לקס־ּפאַ רטיי ווי אויך אָ נהענגערס ֿפון דעמאָ קראַ טישע שולע .אײן חלום האָ ט זיי אַ לע ֿפאַ ראייניקט – צו שאַ ֿפן
אַ ן אײנהײטלעכע וועלטלעכע שולע ווּו די קינדער ֿפון דער ייִדישער גאַ ס וועלן זיך לערנען אין זײער מאַ מע־לשון .די
סאַ מע גרינדונג ֿפון צישאָ איז בלויז געווען אַ ן אָ נהײב .צישאָ האָ ט געדאַ רֿפט אָ רגאַ ניזירן די גאַ נצע אַ רבכט ֿפון אירע
שולן ניט האָ בנדיק גענוג געלט און אָ ן דער אונטערשטיצונג ֿפון דער פױלישער מאַ כט.
נאָ ר אַ קלײער ּפראָ צענט ֿפון די ייִדישע קינדער אין ּפױלן האָ ט באַ זוכט אײן ֿפון די צישאָ ־שולן אָ בער די װאָ ס האָ בן
שרײבן זי ווי אַ צװײטע הײם .וואָ ס איז געווען אַ זױ באַ זונדערס אין די צישאָ ־שולן און וואָ ס
ַ
יאָ באַ זוכט אַ זאַ שול באַ
ֿפאַ ר אַ השּפעה האָ בן זיי געהאַ ט אױף זייערע ּתלמידים? בשעת דער לעקציע וועלן מיר זוכן ענטֿפערס אױף די ֿפראַ געס
דרײ
ַ
אויֿפן סמך ֿפון דער אַ רבעט ֿפון דער ִידיש־וועלטלעכער שולע אין וויסאָ קע ,וואָ ס איז באַ שריבן געוואָ רן דורך
לערער־אַ בסאָ לװענטן ֿפונעם ייִדישן לערער־סעמינאַ ר אין ווילנעאון איר ּתלמיד – נ.זילבער ,וועלעכר האָ ט וועגן איר
זײן אױטאָ ביטגראַ ֿפיע צוגעשיקט ֿפאַ ר דעם קאָ נקורס ֿפון יוואָ .
געשריבן אין ַ

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.

