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Kazimierz R DZI SKI 

Szkolnictwo ydowskie 

w Tomaszowie Mazowieckim (1869–1914) 

1. Spo eczno  ydowska 

Pierwsze „rz dowe” szko y dla ydów w Rosji powsta y w czasie, gdy 

funkcj  ministra o wiaty pe ni  Siergiej Uwarow (1834–1849). W 1841 r. zleci  

on rabinowi Maksowi Lilienthalowi (1815–1882) organizacj  szko y ydowskiej 

w Rydze. Nast pnie szko y powsta y w Kownie, Grodnie, Bia ymstoku, yto-

mierzu, Berdyczowie, Odessie, Humaniu, Kijowie, Mohylewie, Witebsku i Wo-

oszynie1. 

Pocz tki spo eczno ci ydowskiej Tomaszowa Mazowieckiego wi  si  

z kaha em w Uje dzie, który istnia  ju  w wieku XV. Osiedlaj cy si  w owym 

mie cie starozakonni nale eli w a nie do gminy ydowskiej w Uje dzie, mówili 

odmian  jidysz ydów ujazdowskich, na cmentarzu ydowskim w Uje dzie 

mieli te  osobne miejsce na pochówek, zwane kwater  tomaszowsk 2. 

W XIX w. Tomaszów Mazowiecki zamieszkiwa y trzy narodowo ci: polska, 

niemiecka i ydowska. Po o enie geograficzne w pobli u du ych o rodków 

przemys owych: Piotrkowa Trybunalskiego, odzi i Warszawy – sprzyja o 

szybkiemu rozwojowi miasta. W roku 1827 wybudowano w nim pierwsz  mu-

                                                      
1 F. Battenberg, ydzi w Europie. Proces rozwoju mniejszo ci w nie ydowskim rodowisku Europy 

1650–1933, przek ad A. Soróbka, Wroc aw – Warszawa – Kraków 2008, s. 315; Oczerki po isto-

rii szko y i piedagogiczeskoj mysli narodow SSSR, koniec XIX–nacza o XX w., red. E.D. Dnie-

prow, Moskwa 1991, s. 101 i n. (struktura szko y elementarnej). 
2 A. Bugajewicz, Di erszte jidn in Tomaszow [Pierwsi ydzi w Tomaszowie], [w:] Tomaszow- 

-Mazowieck izkor-buch, red. M. Wajsberg, Tomaszower Lansdsmanszaft in Israel 1969, s. 36–37 

[z jidysz t um. W. Paszkowski]. 
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rowan  fabryk  firmy Batawia. W Tomaszowie zamieszkiwa o wówczas oko o 

1000 ydów, lecz nadal nie by o gminy ydowskiej3. 

Liczba ludno ci ydowskiej w mie cie szybko si  zwi ksza a. W roku 1830 

by o ju  1150 starozakonnych i coraz wyra niej odczuwano potrzeb  powo ania 

w asnego odr bnego kaha u, by unikn  uci liwych wyjazdów do Ujazdu. Po-

niewa  Tomaszów nie mia  wówczas statusu miasta, w imieniu spo eczno ci y-

dowskiej hrabia Antoni Ostrowski zwróci  si  do Komisji Rz dowej w Warsza-

wie z pro b  o utworzenie na miejscu nowej gminy ydowskiej. Nie zosta a ona 

jednak rozpatrzona pomy lnie4. ydzi zamieszkiwali wówczas w rewirze miej-

skim utworzonym przez ulice: Poln , Bo nicz , Moj esza, Jerozolimsk , Han-

dlow , Kramarsk  i Wschodni . Po ukazie carskim z 5 VI 1862 r. rewir zlikwi-

dowano i mogli oni osiedla  si  bez ogranicze . 

W Archiwum JIWO w Nowym Jorku zachowa y si  dokumenty stwierdzaj ce, 

i  w listopadzie 1830 r. ydzi tomaszowscy stan li po stronie walcz cych powsta -

ców polskich. Hrabia Ostrowski utworzy  z nich oddzia  wojskowy, ponadto miej-

scowi ydzi dostarczyli materia u na mundury. W roku nast pnym utworzono 

w Tomaszowie gmin  ydowsk . Jako wyraz wdzi czno ci za patriotyczn  postaw  

w czasie powstania hrabia A. Ostrowski podarowa  spo eczno ci ydowskiej Toma-

szowa ziemi  na urz dzenie cmentarza. Pierwszym rabinem nowo utworzonej gmi-

ny zosta  Abraham Altszuler ze znanej rodziny Altszulerów z Pragi czeskiej5. 

A. Altszulera zast pi  w 1857 r. Jakub Wieliczker z Dzia oszyna, który obo-

wi zki rabina w Tomaszowie pe ni  do roku 1888. Zmar  w roku 1888, po ca ych 

31 latach bycia rabinem. Po nim urz d rabina przej  Hersz Aron Izraelewicz, 

który zmar  w 1916 roku w wieku 72 lat, po 26 latach bycia rabinem. Przyby  

z Nieszawy, gdzie tak e by  rabinem. 

Rozwój miasta i mieszkaj cej w nim spo eczno ci ydowskiej przypad  na 

rosn ce wp ywy haskali, czyli o wiecenia ydowskiego, zmierzaj cego do re-

formy judaizmu na drodze akulturacji do otoczenia, z zachowaniem jednak w a-

snej to samo ci narodowej i religii. Pierwsi zwolennicy haskali w Tomaszowie 

wywodzili si  z rodowiska fabrykantów i tworzyli miejscow  elit . O wiecenie 

ydowskie wyznawali i propagowali Mosze Aron Steinmann, Isachar Weinberg, 

Lajzer Bornsztejn, Hilel Landsberg, Micha  piewak, Micha  Dessau, Aron Naj-

feld i inni. Wyznawali oni zasad : „By  cz owiekiem na ulicy i ydem w domu”6. 

Ich obecno  w Tomaszowie wywo ywa a konflikty i napi cia na tle obyczajo-

wo-religijnym w ród tradycyjnej spo eczno ci ydowskiej. rodowiska ortodoksyj-

ne nie mog y si  pogodzi  g ównie z tym, i  maskile, b d cy w a cicielami fabryk, 

                                                      
3 Tam e, s. 35. 
4 P. Garfinkel, Powstanie tomaszowskiej gminy ydowskiej, [w:] Tomaszow-Mazowieck..., s. 37. 
5 Tam e, s. 37. 
6 A. Bugajewicz, Ruch haskali w Tomaszowie, [w:] Tomaszow-Mazowieck..., s. 55. 
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zmuszali wspó wyznawców do pracy w szabas i wi ta ydowskie. Cz  robotni-

ków próbowa a si  przeciwstawi  temu gorsz cemu dla nich obowi zkowi7. 

W roku 1864 spo eczno  ydowska w Tomaszowie rozpocz a budow  sy-

nagogi, lecz wskutek k opotów finansowych uko czy a j  dopiero w roku 1878. 

Przyczynili si  do tego ówcze ni cz onkowie dozoru bo niczego Dawid Halpern, 

Wolf Zand i Abram Izrael Wajs8. W adze carskie gmin  zatwierdzi y dopiero 

w 1904 r. Jej zarz d stanowili: Aleksander Landsberg – prezes, Moj esz Sanina 

– sekretarz oraz Samuel Steinmann i Chaim Rubin – cz onkowie. 

Pierwszy komitet synagogalny tworzyli:  Micha  piewak, Micha  Dessau 

i Jakub Halpern. Uroczysto  po wi cenia synagogi odby a si  w roku 1880. 

Wówczas te  otworzono pierwsz  w mie cie szko  talmud tory. Mie ci a si  

ona w budynku prywatnym9. 

W roku 1892 Tomaszów zamieszkiwa o 11 974 ludzi, z których oko o 34% 

by o ydami10. W roku za  1913 w Tomaszowie by o 36 888 mieszka ców, 

w tym ponad 11 tysi cy ydów. Spo ród 110 zak adów przemys owych 45% na-

le a o do ydów, a w ród 4406 robotników tysi c by o starozakonnymi. ydzi 

dominowali w handlu detalicznym (80%), w ród rzemie lników w zawodach: 

szewskim, krawieckim i piekarniczym, a w ród inteligencji – w rodowisku le-

karskim i prawniczym11. 

2. Organizacja szkolnictwa 

Starania o otwarcie publicznej szko y ydowskiej w Tomaszowie Mazo-

wieckim zainicjowano w listopadzie 1868 r. Wtedy to powo ano komitet za o y-

cielski w osobach rabina Jakuba Wieliczkera i cz onków dozoru bo niczego – 

B. Goldmana i A. Mortkowicza – oraz licz cych si  obywateli ydowskich mia-

sta, m.in.: Arona Nussena, A. Goldberga, N. Reingewitza, Hermana Bornsteina 

i J. Weinberga. Pismo podpisa y 33 osoby12. 

                                                      
7 Tam e. 
8 M. Fajnkind, Di geszichte fun di jidn in Tomaszow [Historia ydów w Tomaszowie], [w:] To-

maszow-Mazowieck..., s. 57. 
9 Tam e. 
10 M. Wajsberg, Tomaszow-Mazowieck in di jorn 1789–1914 [Tomaszów Mazowiecki w latach 

1789–1914], [w:] Tomaszow-Mazowieck..., s. 25. 
11 M. Fajnkind, dz. cyt., s. 57; M. Nartonowicz-Kot, Wielokulturowo  i wielonarodowo  w spo-

ecze stwie Tomaszowa Mazowieckiego na przestrzeni wieków (XIX–XX), [w:] 220 lat Toma-

szowa Mazowieckiego. Materia y z sesji naukowej, red. W. Bogurat, Tomaszów Mazowiecki 

2008, s. 33; W. Karwacki, O wiata i kultura w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1880–1918, 

[w:] Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa – ód  1980, s. 53. 
12 Archiwum Pa stwowe w odzi (dalej: AP ), zespó  ódzka Dyrekcja Szkolna (dalej: DS), 

sygn. 1734, k. 54. 
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6 kwietnia 1869 r. opracowano akt za o ycielski szko y, ustalaj cy bud et 

szko y i sk adk  szkoln  oraz zatrudnienie dwóch nauczycieli. Protokó  podpisa-

y 33 osoby, m.in.: Dawid Berma ski, M. Dessau, Lewek Sylber, J. Grundmann, 

H. Galewski, Szmul Kessler, Arie Goldberg, Chaim Kessler, Szmul Michale-

wicz, Ejzyk Herzberg. Ponadto trzy osoby podpisa y si  po hebrajsku, a pi  po 

rosyjsku13. 

Pojawienie si  nowej placówki szkolnej, utrzymywanej i prowadzonej w du-

chu haskali, nie spotka o si  z aprobat  kr gów tradycjonalistycznych. 26 kwiet-

nia 1869 r. 165 osób napisa o protest do E. von Berga – naczelnika ódzkiej Dy-

rekcji Szkolnej, w którym poinformowano, e nie chc  szko y z powodu na-

uczyciela Józefa Tarapani. Okre lono go jako cz owieka niereligijnego i niemo-

ralnego. By y to zarzuty rutynowe, stosowane we wszystkich miastach, gdy od-

noszono si  do powstania nowej szko y. Autorzy protestu zagrozili, i  je eli on 

zostanie na posadzie nauczyciela, wówczas odmówi  p acenia sk adki szkolnej. 

W ród podpisów figuruj : Wolf Klin, H. Szlemi ski, J. Naumberg, Izrael Jaku-

bowski, J. Michalewicz, H. Redlich, N. Breme ski, Falek Salmanowicz, A. Mor-

tkowicz, Dawid Rosenbaum, B. Cygler, Izrael Tenenbaum, J. Szeps, H. Paku a 

i S. Paku a, G. Nierenberg, A. Migda , A. Milstein, A. Neufeldt, Jakub Rubin, 

Jakub Landau. 22 osoby podpisa y dokument po hebrajsku, a 5 osób jako anal-

fabeci – trzema kó kami14. 

Carski nadzór pedagogiczny oraz magistrat Tomaszowa Mazowieckiego nie 

wzi li pod uwag  protestu licznej grupy ydów ortodoksów i chasydów prze-

ciwnych powo aniu szko y wieckiej. 

Nauczyciel Józef Tarapani 28 maja 1869 r. zawiadomi  naczelnika DS, i  

uroczy cie otwarto ju  szko  dla 87 uczniów, w obecno ci burmistrza Józefa 

Lenartowskiego, rabina Jakuba Wieliczkera oraz przedstawicieli dozoru bo ni-

czego: W. Goldmana i A. Mordkowicza15. Uroczysto  otwarcia szko y u wiet-

ni  wyst p chóru bo niczego. 

Sk adk  szkoln  na utrzymanie placówki ustalono w wysoko ci 494,95 rubli 

na rok 1869 i obci ono ni  480 osób16. Wysoko  sk adki wyznaczono w za-

le no ci od maj tku i dochodów, a p ac cych zaszeregowano do czterech grup, 

po: 3,10, 2,50, 1,50 i 0,60 rubli. Sk adki po 3,10 rb. i 2,50 rb., czyli w wy szej 

grupie p atników, ui ci y jedynie 62 osoby17. 

Sk adki zap acili wówczas: Micha  Dessau – fabrykant (3 ruble), Chaskiel 

Bernstein – fabrykant (3 rb.), Majer Friedman – stolarz (2,5 rb.), Isucher Weiss-

                                                      
13 Tam e, k. 71. 
14 Tam e, k. 77. 
15 Tam e, k. 29. 
16 Tam e, k. 24. 
17 Tam e. 
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berg – fabrykant (3,10 rb.), Szulik Flom – krawiec (2,5 rb.), Szaja Horowitz –

kupiec (2,5 rb.), Konrad Galewski – fabrykant (3,10 rb.), Icek Grundman – ku-

piec (2,5 rb.), Estera Reingewitz – wdowa po fabrykancie (2,5 rb.), Lejbu  We-

iss – komisant (3,10 rb.), Izrael Weiss – komisant (2,5 rb.), Herman Galewski – 

kupiec (3,10 rb.), Wolf Orbach – handlarz (1,50 rb.), Nuta Granet – piekarz (1,5 rb.), 

Josek Michalewicz – tkacz (1,50 rb.), Abram Trzmiel – szewc (1,5 rb.), Juker 

Bogus awski – tkacz (1,60 rb.), Chaim Szperling – tkacz (1,60 rb.), Jakub Maje-

rowicz – rzemie lnik (1,60 rb.), Icek Rosenbaum – tkacz (1,60 rb.), Judka Lew-

kowicz – rze nik (1,60 rb.), Peisach Weissbart – wo nica (1,60 rb.), Chaim Rot-

berg – krawiec (0,60 rb.), Wolf Szwarc – handlarz (0,60 rb.)18. 

Pierwszy lokal na szko , sk adaj cy si  z dwóch du ych sal, wynaj to 

w domu Lewka Weissa przy ul. Kaliskiej 42 za sum  80 rubli rocznie. Bud et 

szko y przewidywa  m.in. p ace dla dwóch nauczycieli: 250 rb. dla kierownika 

szko y (nazywanego wówczas I nauczycielem) oraz 100 rubli dla m odszego na-

uczyciela w skali rocznej. Dla stró a przewidziano wynagrodzenie w wysoko ci 

15 rubli, na zakup opa u – 25 rb., na ksi ki dla biednych uczniów – 5 rb., na 

materia y pi miennicze – 5 rubli, na nagrody dla uczniów – 4 ruble, oraz do dys-

pozycji dyrekcji szkolnej w odzi – 10,95 rb.19 

Po roku szko a zmieni a adres i przeniesiono j  do lokalu wynaj tego od Ju-

lii Glans przy ul. Kaliskiej 70, gdzie oprócz dwóch sal lekcyjnych wynaj to rów- 

nie  mieszkanie dla nauczyciela. Koszt wynajmu wyniós  120 rubli rocznie20. 

Zakupiono tak e sprz t stanowi cy pierwsze wyposa enie szko y: 12 awek, 

1 katedr , 2 sto y, 6 krzese , szaf  na ksi ki, herb pa stwa, portret „Najja niej-

szego Pana”, czyli cara Aleksandra II. Wydano wówczas 46 rubli21. 

W 1873 roku szko a ponownie zmieni a lokal, tym razem wynaj to pomiesz-

czenia w domu Jakuba Galpierina przy ul. Krzy owej 118 za kwot  120 rubli 

rocznie. Po dwóch latach szko  przeniesiono do domu Wilhelma Silberga przy 

ul. Grinberskiej 194; roczny czynsz najmu opiewa  tym razem na 135 rubli22. 

Po roku 1876 przeniesiono ponownie szko  na ulic  Kalisk  72 do domu wy-

naj tego od wdowy Zuzanny Balin, tym razem za roczny czynsz 200 rubli. 

W 1879 r., po trzech latach dzier awy, szko  znów przeniesiono do innego loka-

lu, tym razem przy ul. Handlowej 157, wynaj tego od Z. Biling. Szósta z kolei lo-

kalizacja szko y mie ci a si  od 1880 r. przy ul. Handlowej 143 w domu Chaima 

Kesslera. W latach 1901–1904 szko a ponownie mie ci a si  na ul. Kaliskiej 100 

w domu Mendla Silbera, tym razem za roczny czynsz dzier awy w wysoko ci 650 

                                                      
18 Tam e. 
19 Tam e, k. 24. 
20 Tam e. 
21 Tam e, k. 396. 
22 Tam e, k. 567. 
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rubli. Cz ste zmiany lokalu szkolnego wyp ywa y z racji najmu ich w budynkach 

mieszkalnych. By y one nieprzystosowane do celów szkolnych, ale te  w wi k-

szo ci przypadków najemcy wymawiali dzier aw  z uwagi na uci liwo ci zwi -

zane z dzie mi. Bez wzgl du na okoliczno ci nie sprzyja o to jednak e wytworze-

niu korzystnej tradycji w dzia alno ci o wiatowej i wychowawczej. 

Tabela 1. Wysoko  sk adek szkolnych w latach 1869–1910 (w rublach) 

Lp. Rok Liczba osób p ac cych Suma 

1. 1869 480 494,95 

2. 1870 455 502,90 

3. 1871 544 564,30 

4. 1872 467 539,70 

5. 1873 470 540,60 

6. 1874 495 550,75 

7. 1875 458 611,65 

8. 1876 566 790,50 

9. 1877 545 987,60 

10. 1878 448 1024,00 

11. 1879 495 1204,50 

12. 1880 626 1279,00 

13. 1881 612 1369,00 

14. 1882 567 1428,00 

15. 1883 525 1496,00 

16. 1884 745 1360,10 

17. 1885 549 1520,15 

18. 1886 386 1520,15 

19. 1887 471 1875,00 

20. 1888 401 1999,00 

21. 1889 450 2000,00 

22. 1890 582 2150,00 

23. 1891 507 2000,00 

24. 1892 411 2000,00 

25. 1894 351 2035,00 

26. 1895 483 2200,00 

27. 1896 508 2417,00 

28. 1897 478 2430 

29. 1906 453 5136 

30. 1908 520 6282 

31. 1910 584 7774 

ród o: AP , DS, sygn. 1734, k. 24, 240, 431, 636, 862, sygn. 1795, k. 144, 335; sygn. 1736, 

k. 60, 148; Archiwum Pa stwowe w Piotrkowie Trybunalskim – Oddzia  w Tomaszowie Mazo-

wieckim (dalej: APTM), zespó  Akta miasta Tomaszowa Mazowieckiego (dalej: AmTM), sygn. 

4973, k. 5328, passim. 
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W 1877 r. wprowadzono trzeci etat nauczycielski. Wzros y tak e op aty 

dzier awne za lokal na szko  do kwoty 200 rubli rocznie. Dlatego te  sk adk  

szkoln  sukcesywnie podwy szano, by na rok 1879 ustali  j  na poziomie 

1204,50 rubli. P atników podzielono na 11 grup, p ac cych sk adki po: 0,50, 1, 

1,50, 3, 4, 5, 7,50, 10, 12, 15 i 25 rubli rocznie. Sk adki zap acili wówczas: fa-

brykant Heinrich Reichmann (25 rb.), kupiec Micha  piewak (15), kupiec I gil-

dii Isachar Weinberg (15), fabrykant Chil Landsberg (12), kupiec Wolf 

Walrauch (10), w a ciciel domu Lejbu  Pius (7,50), felczer Mosiek Szabszowicz 

(4), szynkarz Jankiel Goldman (4), blacharz Mosiek Fein (6), krawiec Lejbu  

Fenstermann (1,50), fabrykant Chaim Schirmer (10), buchalter Lejbu  Rydzyk 

(3), buchalter Adolf Zand (1), buchalter Leopold Passau (1), tkacz Jakub Stein-

berg (0,50), w a ciciel domu Icek Kaznowski (1,50), handlarz Salomon Berkson (1). 

Z kolei fabrykanci Szaja i Szmul Bernsteinowie zap acili po 7,50 rb., tak e 

fabrykanci Jakub Braun (5), Naftali Margulies (7,50), Lejzer Bernstein (12), pi-

sarz prywatny Majer Ufner (0,50), krawiec Aron Piotrkowski (0,50), krawiec 

Fajwel Skrobisz (0,50), rze nik Mosiek Borowski (0,50), szklarz Haskiel Migda  

(1), rze nik Zelman Berma ski (0,50), krawiec Dawid S owik (1,50)23. 

W roku 1878 podniesiono wysoko  pensji dla nauczycieli. Kierownik szko-

y otrzyma  270 rubli rocznie, a m odsi nauczyciele po 200 rubli. Ponowna regu-

lacja w 1881 r. ustali a dla starszego nauczyciela 300 rubli rocznie, wysoko  

za  wynagrodzenia dla pozosta ych nauczycieli utrzymywano na dotychczaso-

wym poziomie. 

Podwy ka p ac nauczycielskich nast pi a w wyniku interwencji naczelnika 

DS, który w pi mie z 12 kwietnia 1875 r. do burmistrza Tomaszowa Mazo-

wieckiego stwierdzi , i  wynagrodzenie jest „dalece za ma e”24. 

W nast pstwie podwy ki p ac nauczycielskich podniesiono równie  wyso-

ko  sk adki szkolnej. W 1886 roku wysoko  najwy szych sk adek ustalono na 

50, 40 i 30 rubli. Zap acili je wówczas: kupcy – Isachar Weinberg (50 rb.), Mi-

cha  piewak (30), fabrykanci – Jakub Galpierin (30), Lejzor Bornstein  (30), 

Zysman Bornstein (30), Jakub Wohlfson (40) oraz bankier Dawid Galpierin (30)25. 

W 1895 r. powo ano szko  e sk , a w szkole m skiej uzyskano zgod  

w adz carskich na wprowadzenie do planu zaj  j zyka hebrajskiego. Bud et 

obu szkó  ustalono na 2200 rubli. Nauczycielom podniesiono wynagrodzenie do 

350 rubli rocznie starszym, a m odszym do 300 rubli. W konsekwencji podnie-

siono równie  wysoko  sk adki w grupie p atników zamo nych. I tak bankier 

                                                      
23 APTM, AmTM, sygn. 1735, k. 144. 
24 Tam e, sygn. 680, k. 33. 
25 Tam e, k. 368. 
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Sucher Weinder zap aci  100 rubli, kupiec Józef piewak – 70, a fabrykanci 

Teuwel Landsberg – 70, Chilel Landsberg – 80 rubli26. 

5 grudnia 1906 r., w okresie rewolucji 1905–1907 roku, nauczyciele z To-

maszowa Mazowieckiego podj li akcj  petycyjn  o popraw  swej sytuacji mate-

rialnej i wyst pili do burmistrza z pro b  o podwy k  pensji do kwoty 600 rubli 

dla kierowników, a 550 dla pozosta ych, ponadto o dodatki mieszkalne w wyso-

ko ci 150 rb. na rok oraz 75 rubli na opa 27. Realizacj  postulatów nauczycieli 

w adze miejskie roz o y y na kilka lat. 

W 1907 r. ustalono wynagrodzenie dla nauczycieli na 450 rubli rocznie dla 

kierowników szko y m skiej oraz 400 rubli rocznie dla kierowniczki szko y e -

skiej, a dla nauczycieli w szkole m skiej na 360 rb. i  dla nauczycielek w szkole 

e skiej 300 rb. W 1906 i 1907 r. wyp acono nauczycielom zapomogi po 75, 50 

i 25 rubli28. 

W 1909 r. podwy szono wynagrodzenie dla kierownika do 550 rubli na rok, 

a nauczyciele szko y m skiej zarabiali po 400 rubli, nauczycielka za  w szkole 

e skiej 360 rubli na rok. 

W 1910 r. wynagrodzenia wzros y odpowiednio do 600 rubli dla kierowni-

ków szkó , dla nauczycieli za  szko y m skiej do 550 rubli, a dla nauczycielek 

w szkole e skiej do 450 rubli. 

W 1912 r. otwarto drug  szko  e sk . Jej kierowniczka 21-letnia Ruchla 

Sanina otrzyma a pensj  ni sz , ni  wcze niej ustalono, bowiem 400 rubli na 

rok, co t umaczono brakiem odpowiedniego sta u nauczycielskiego. Faktycznie 

by a ona tu  po uko czeniu gimnazjum e skiego w odzi. 

W lad za podwy kami pensji nauczycielskich oraz otwarciem drugiej szko-

y e skiej wzros a równie  wysoko  sk adek szkolnych. W 1906 r. sk adk  za-

p aci y 453 osoby. Najwy sza wynios a 175 rubli na rok. Zap aci a j  Klara 

Wolf, w a cicielka domu, wdowa po w a cicielu fabryki. Po 150 rubli zap acili: 

fabrykant Jakub Braun i w a ciciele domów Gustaw Oderfeld oraz Feliks 

Landsberg, 110 rubli zap aci  bankier A. Landau. Po 100 rubli zap acili: in ynier 

W adys aw Kleif, w a ciciel domu Chaim Berliner i kupiec Józef piewak. 

Nadal p acono ni sze stawki sk adek – np. buchalter Izaak Frankfurter wniós  

op at  3 rb.29 

W 1910 r. wysokie sk adki zap acili: w a ciciele domów – Chaim Berliner 

(120 rb.), wdowa Korel (110), Feliks Landsberg (150) oraz Gustaw Oderfeld 

(125). P acono nadal niskie sk adki, po 1 lub 2 ruble na rok. Wnie li je np.: w a-

ciciel domu Hersz Jakubowicz, handlarz Mendel Ellenzweig, buchalter Jankiel 

                                                      
26 Tam e, k. 148. 
27 Tam e, sygn. 4884, b. pag. 
28 Tam e, sygn. 1739, k. 50. 
29 Tam e, sygn. 4973, b. pag. 
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Steinmann. Sk adk  op aci y 584 osoby na kwot  7774 ruble, przy czym bur-

mistrz miasta na cele szkó  ydowskich przeznaczy  5963 ruble, a 1800 rb. prze-

znaczono na szko  tzw. aleksandrowsk , to jest czteroklasow  przygotowuj c  

do nauki w gimnazjum, najwy ej zorganizowan  programowo szko  rosyjsk  

w mie cie, w której notabene uczy o si  wiele dzieci ydowskich. Szko a ta po-

wsta a w roku 1880, a w roku 1904/1905 mia a 124 uczniów oraz roczny bud et 

w wysoko ci 10 860 rubli30, a wi c by a bardzo dobrze uposa ona, posiada a 

w asny budynek szkolny przy ul. Tkackiej warto ci 30 000 rubli. 

Na podkre lenie zas uguje znaczna ofiarno  spo eczno ci ydowskiej na ce-

le szkolne. Sta a w zasadzie liczba p atników, wahaj ca si  od 400 do 600 osób, 

dawa a sumy wystarczaj ce na utrzymanie w asnych szkó  i zabezpieczaj ce 

ci g o  ich istnienia. wiadczy to tak e o znacznej zamo no ci rodowiska y-

dowskiego. Dla porównania 1107 mieszka ców chrze cija skich w 1905 r. z o-

y o kwot  4788 rubli na utrzymanie szkó  polskich. 

Oprócz sk adki szkolnej ydzi dobrowolnie ofiarowali na cele szkolne rod-

ki finansowe i materialne. Kupiec Micha  piewak 12 grudnia 1894 r. zapisa  

w testamencie na cele szkolne 5000 rubli31. 28 grudnia 1904 r. Selman Landau 

dla potrzeb uczniów przekaza  10 par butów, Aleksander Landsberg ofiarowa  

32,5 arszyna sukna na p aszcze, a pieni dze przekazali: Saul Margulies – 15 rb., 

Chuna Rubin – 5 rb., A. Liebermann – 10 rb.32 3 pa dziernika 1909 r. Samuel 

Steinmann i Artur Aronson dla szko y e skiej ofiarowali dwie maszyny do szy-

cia oraz stó  krojczy do nauki krawiectwa, a tak e 12 1
Ú4 arszyna sukna na p asz-

cze zimowe dla 5 biednych uczennic33. P aszcze uszyto dla: Z oty Skrobisz z kla- 

sy III, Selmy Pakul z II klasy oraz Sary Kon, Ity Rosental i L. Szuster z klasy I34. 

W 1913 r. na 25-lecie powo ania szko y m skiej komitet organizacyjny ob-

chodów postanowi  przyzna  170 zapomóg pieni nych dla uczniów w kwocie 

po 1,50; 2,50 i 3 ruble oraz dla 60 uczniów zakupiono buty35. 

Zapomogi pieni ne otrzymali wówczas m.in.: Szaja Hoffman (3 rb.), Hana 

Jakubowicz (2,50), Frajndla Falk (2,50), Maria Rosenblum (2,50), Ruchla Born-

stein (1,70), Dawid uk (2,50), Wolf Zucker (2,50), Jankiel Granat (2), Jankiel 

Gawron (2,50), Mosze Bogus awski (2,50), Lejb Fuks (3). Buty otrzymali m.in. 

Fridla Kali ska, rodze stwo Sala i Mosiek Belfer, Chil Rumkowski, Felicja 

Markowicz, Chaskiel Pinkus, Ewa Joskowicz, Jakub Goldberg, Maria Kleiner, 

Balbina Szmerel, Dawid Jakubowicz, Lejbu  Wo kowicz, Anna Belfer, Eliasz 

                                                      
30 Tam e, sygn. 4884, b. pag.; M. Wajsberg, dz. cyt., s. 27. 
31 APTM, AmTM, sygn. 1737, k. 60. 
32 Tam e, zespó  60 MSP , sygn. 3, nlb. 
33 Tam e, k. 57 (1 arszyn = 0,71 m). 
34 Tam e, k. 57 i n. 
35 Tam e. 
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Hauser, Golda Szurman, Chaja Rumkowska, Fejga Moszkowicz, Jakub Korn, 

Wolf Birenzweig, Paulina Krakowiak, Salomea Borowska36. 

Stosunkowo ma e by y niedop aty sk adek; w 1869 r. nie zebrano jedynie 

1,65 rb., w 1870 – 6,25, w 1871 – 6,80, a w 1872 r. – 13,40 rb.37 

Stosunek ludno ci ydowskiej do szkolnictwa publicznego by  zró nicowa-

ny, zale a  w du ym stopniu od charakteru tego szkolnictwa, jednak e podj te 

inicjatywy by y konsekwentnie wspierane. 

3. Dzia alno  edukacyjna 

a. Nauczyciele 

Realizacja zada  postawionych szkolnictwu ydowskiemu wymaga a doboru 

odpowiednich nauczycieli. Kandydat na nauczyciela powinien by  ydem, po-

siada  dobr  znajomo  j zyka rosyjskiego oraz patent nauczyciela. Jego posta-

wa polityczno-moralna nie mog a budzi  adnych zastrze e , zw aszcza w oce-

nie tajnej policji politycznej „ochrany”. 

Pierwszy kierownik szko y Józef Tarapani by  absolwentem IV Gimnazjum 

rz dowego w Warszawie. Pochodzi  z Wo kowyska, progimnazjum uko czy  

w Kownie, a matur  zda  w Warszawie. W chwili podj cia pracy w Tomaszowie 

Mazowieckim mia  23 lata i by  kawalerem. O eni  si  trzy lata pó niej z Emili  

Batawia z Opoczna, za zgod  naczelnika ódzkiej Dyrekcji Szkolnej, jak wy-

maga o tego ówczesne prawo szkolne. Z pracy zrezygnowa  na w asn  pro b  

1 lutego 1877 r.; by  dobrym nauczycielem i sprawnym organizatorem. 

Gdy po zawarciu zwi zku ma e skiego zamierza  opu ci  Tomaszów Ma-

zowiecki, rabin Jakub Wieliczker zwróci  si  30 stycznia 1872 r. do naczelnika 

DS z pro b  o zatrzymanie J. Tarapaniego na stanowisku kierownika szko y, 

argumentuj c: „My pokornie prosimy, aby nie zwraca  uwagi na ich zarzuty 

i nie przenosi  naszego pierwszego nauczyciela, prac  którego t  szko  zorga-

nizowano”38. 

Natomiast opiekun szko y Dawid Galpierin, znaj c jego zamiary, chcia  

sprowadzi  nowego nauczyciela Mawrika Diksztejna z Warszawy39. 

                                                      
36 Tam e, k. 370. 
37 AP , DS, sygn. 1734, k. 567. 
38 AP , DS, sygn. 1734, k. 406. 
39 Tam e, k. 432; por. równie  Z. Borzymi ska, Szkolnictwo ydowskie w Warszawie 1831–1870, 

Warszawa 1994, s. 264. Autorka jest zdania, i  w adze carskie przychylnie odnosi y si  do na-

uczycieli wywodz cych si  z litwaków z tej racji, e dobrze znali j zyk rosyjski i dawali gwa-

rancj  realizacji polityki rusyfikacyjnej w szkolnictwie. 
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Tabela 2. Opiekunowie (nadzorcy) szkó  ydowskich (1869–1914) 

Lp. Nazwisko i imi  Lata dzia alno ci 

1. Goldberg Jakub 1869–1872 

2. Galpierin Dawid 1872–1874 

3. Mandelsburg Icek 1874–1878 

4. Zand Wolf 1878–1898 

5. Kopel Eliasz 1898–1914 

ród o: AP , DS, sygn. 1734, passim 

Powa nym problemem by o znalezienie drugiego nauczyciela. Decydowa o 

o tym niskie wynagrodzenie, w wysoko ci 100 rubli rocznie. Pierwszy kandydat 

Todres Brymm z Telsz pracowa  jedynie przez miesi c i porzuci  prac . Istotnie, 

wynagrodzenie nie wystarcza o na utrzymanie si  na poziomie chocia by dosta-

tecznym. Na przyk ad w latach 1862–1890 zarobek stró a nocnego w Warsza-

wie wynosi  108 rubli rocznie, wo ny w magistracie otrzymywa  120 rubli, 

a starszy wo ny 220 rubli, ogrodnik za  zarabia  270 rubli, a jego pomocnik – 

115 rb.40 Zatrudniony na jego miejsce Moj esz Galewski  z Wieruszowa, który 

nie uko czy  adnej szko y wieckiej, nie chcia  podda  si  egzaminowi na pa-

tent nauczyciela domowego. W rezultacie zwolniono go w 1874 r. 

Opiekun szko y Icek Mandelsburg po hospitacji lekcji w dniu 16 maja 1875 r., 

któr  prowadzi  Herman Goldman – mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego 

bez przygotowania pedagogicznego – zawiesi  go w czynno ciach nauczyciel-

skich z uwagi na jego brak kwalifikacji. Stwierdzi  to w pi mie do burmistrza 

miasta Józefa Lenartowicza w j zyku polskim, mimo e od 1 stycznia 1866 r. 

w korespondencji urz dowej obowi zywa  j zyk rosyjski. Fakt ten pozosta  jed-

nak mi dzy nadawc  a odbiorc . Odpowiedni fragment brzmia : „Odwiedzaj c 

w dniu dzisiejszym Szko  Elementarn  wyznania moj eszowego, zasta em tam 

m odego cz owieka zajmuj cego si  nauczaniem bez posiadania na to kwalifika-

cji. Wskutek tego uzna em za stosowne tego  m odego cz owieka od dalszej 

czynno ci usun  i Pana Tarapaniego uprosi em, aby do czasu zainstalowania 

drugiego nauczyciela sam wy cznie szko  si  zajmowa . Na co Pan Tarapani 

mi odpowiedzia , e w aden sposób dwoma oddzia ami zajmowa  si  nie mo e 

i e na siebie odpowiedzialno ci za wyniki mog ce skutek przez pozostawienie 

pierwszego oddzia u bez nale ytego nadzoru nie bierze. 

                                                      
40 J.A. Szwagrzyk, Pieni dz na ziemiach polskich X–XX w., Wroc aw 1973, s. 255–257. Ceny 

w 1895 r. na podstawowe produkty ywno ciowe wynosi y: 1 funt chleba pytlowego – 4 ko-

piejki, razowego – 12 kop., 1 funt mi sa ciel cego 11–15 kop., mas o 35–45 kop., 100 sztuk ja-

jek 140–240 kop., 1 funt cukru 55 kop., 1 funt soli 6 kop. (1 funt = 0,4536 kg). P aszcz – 6 rb., 

surdut – 3 rb., spodnie sukienne – 3 rb., para butów – 1,50 rb. 
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Doradzi em wi c, aby jeden oddzia  mniej liczny do czasu przybycia drugie-

go nauczyciela rozpu ci . O czym maj c zaszczyt Wielmo nego Pana zawiado-

mi  pozostaj  z uszanowaniem”41. 

Kierownik szko y nie pozostawi  uczniów bez nauki. Ju  19 maja tego  roku 

sprowadzi  do pracy swego brata Cemacha Tarapaniego, który uko czy  szko  

powiatow  w Wo kowysku. Ten jednak e po roku pracy, z uwagi na niskie wy-

nagrodzenie, przeniós  si  do szko y ydowskiej w B dzinie. 

Nast pnym kierownikiem szko y by  w latach 1877–1883 Ilia Hersz Dwor-

kowicz, absolwent Wile skiego Instytutu Rabinicznego. Wraz z nim w szkole 

pracowa o dwóch m odszych nauczycieli Rafael Borys – absolwent gimnazjum 

w Piotrkowie Trybunalskim, oraz Piotr Szapocznik z Turku (autodidacta). 

Tabela 3. Nauczyciele szkó  ydowskich (1869–1914) 

Lp. Nazwisko i imi  Lata pracy/funkcja Wykszta cenie 

1. Aranskaja Anna 1894–1900 Domowe, patent nauczycielski 

2. Berger Ruchla 1914 Rzemie lnicze kroju i szycia 

3. Bie u ska Chaja 1906–1914 Domowe, patent nauczycielski 

4. Borys Rafael 1877–1878 
Gimnazjum w Piotrkowie 

Trybunalskim 

5. Brymm Todres 1869 Cheder 

6. Dworkowicz Ilia Hersz 
1877–1883; kierow-

nik szko y ogólnej 
Instytut Rabinów w Wilnie 

7. Galewski Moj esz 1869–1874 Cheder 

8. Goldmann Herman 1874–1875 Cheder 

8. Goldsobel Samuel 1878–1879 Progimnazjum 

10. Griczman Gustaw 1894–1903 Cheder, patent nauczycielski 

11. Heiler Herz 
1880–1888; kierow-

nik szko y ogólnej 

Gimnazjum, 

patent nauczycielski 

12. Herman Jakub 

1884–1903; kierow-

nik szko y ogólnej 

od 1880 r. 

Gimnazjum, 

patent nauczycielski 

13. Herman Helena 
1895–1903; kierow-

nik szko y e skiej 

Gimnazjum e skie, patent 

nauczycielski 

14. Jacobson Maria 1905–1908 
Gimnazjum e skie, patent 

nauczycielski 

15. Kalicka Bluma 1908–1914 Rzemie lnicze kroju i szycia 

16. Kryszta  Helena 

1888–1894; kierow-

nik szko y ogólnej 

1880–1890 

Gimnazjum e skie, patent 

nauczycielski 

17. Lejzerowicz Motel 
1912–1913; kierow-

nik szko y m skiej 
Instytut Rabinów w Wilnie 

18. Lewkowicz Moj esz 1879–1884 Cheder, patent nauczycielski 

                                                      
41 APTM, AmTM, sygn. 460, k. 37. 
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Tabela 3. Nauczyciele szkó  ydowskich (1869–1914) (cd.) 

Lp. Nazwisko i imi  Lata pracy/funkcja Wykszta cenie 

19. Librach Ruchla 1914– 
Szko a Handlowa 

w Tomaszowie Mazowieckim 

20. Niechcicki Samuel 1878–1880 
Gimnazjum w Piotrkowie 

Trybunalskim 

21. P achta Olga 1908–1914 Rzemie lnicze kroju i szycia 

22. Raszkowska Maria 1906–1910 Rzemie lnicze kroju i szycia 

23. Raszdan Feiga 1906–1910 Domowe, patent nauczycielski 

24. Salomonowicz Stanis aw 1879–1883 Cheder, patent nauczycielski 

25. Sanina Moj esz 
1903–1912; kierow-

nik szko y m skiej 

Seminarium Nauczycielskie 

w Wymy linie, patent nauczy-

cielski 

26. Sanina Ruchla 1910–1914 
Gimnazjum e skie w odzi, 

patent nauczycielski 

27. Szapocznik Piotr 1876–1878 Cheder 

28. Schönberg Ewa Ita 

1910–1914; kierow-

nik szko y e skiej 

nr 1 

Gimnazjum e skie w Piotr-

kowie Trybunalskim 

29. Schönberg Helena 1910–1914 
Szko a Handlowa w Toma-

szowie Maz. 

30. Steinmann Abram 

1908–1914; kierow-

nik w 1913 r. szko y 

m skiej 

4-klasowa szko a elementarna 

tzw. aleksandrowska w Toma-

szowie Maz., patent nauczy-

cielski, 

31. Szejma ska Ruchla 1906–1914 Domowe, patent nauczycielski 

32. Szczuciner Gedalie 1907–1914 Cheder, patent nauczycielski 

33. Szwejcer Ruchla 1914– Domowe, patent nauczycielski 

34. Tarapani Józef 
1869–1877; kierow-

nik szko y ogólnej 
IV Gimnazjum w Warszawie 

35. Tarapani Cemach 1875–1876 
Szko a Powiatowa w Wo ko-

wysku 

36. Tennenbaum Izrael 
1914– kierownik 

szko y m skiej 

Gimnazjum, 

patent nauczycielski 

37. Tennenbaum Cirla 1914– Domowe, patent nauczycielski 

38. Tennenbaum Pinkus 1875–1876 Cheder 

39. ema ski Juda 1903–1914 Kantor w synagodze 

40. ema ska Ruchla 1914– 
Szko a Handlowa w Toma-

szowie Mazowieckim 

ród o: APTM, AmTM, sygn. 5778, 5417, 4973, 279, 196, 680, 260 passim. AP , DS, sygn. 

1737, passim 

Wspó praca w gronie nauczycielskim uk ada a si  le z winy kierownika 

J. Dworkowicza. By  on cz owiekiem konfliktowym i niezrównowa onym. Kry-

tykowa  i obra a  nauczycieli przy uczniach za ich rzekomy brak wiedzy i s ab  
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znajomo  j zyka rosyjskiego42. Po roku obydwaj nauczyciele zrezygnowali 

z pracy w szkole. Ich nast pcami zostali Stanis aw Salomonowicz oraz Samuel 

Niechcicki z Piotrkowa Trybunalskiego, absolwent gimnazjum. S. Salomono-

wicz zrezygnowa  z pracy ju  w nast pnym roku. Na jego miejsce przyj to Sa-

muela Goldsobela z Warszawy, który po roku tak e zrezygnowa  z pracy. Po 

dwóch latach za  odszed  Samuel Niechcicki. Na jego miejsce przyj to Herza 

Heilera. 28 sierpnia 1879 r. Zuzanna Biling – w a cicielka domu, w którym mie-

ci a si  szko a wraz z mieszkaniem nauczyciela, z o y a skarg  do naczelnika 

DS na J. Dworkowicza za urz dzenie jej awantury i kierowane pod jej adresem 

gro by, a tak e naruszenie nietykalno ci osobistej poprzez rzucanie w ni  ziem-

niakami. By o to w sytuacji, gdy J. Dworkowicz wynaj  w asne mieszkanie 

w czasie wyjazdu na urlop osobom trzecim. Po powrocie stwierdzi , i  zniszczo-

no mu meble. Win  za to obarczy  w a cicielk  domu. 

Takie zachowanie kierownika szko y skutkowa o wymówieniem przez w a-

cicielk  umowy dzier awy, a z a atmosfera powodowa a, i  liczba uczniów sys-

tematycznie spada a. Szko a przechodzi a powa ny kryzys. W 1875 r. uczy o si  

86 uczniów, w 1879 – 79, w 1880 – 67, w 1881 – 75, w 1882 – 6643. 

W tej sytuacji w trakcie roku szkolnego dozór bo niczy wnioskowa  do ad-

ministracji szkolnej o odwo anie J. Dworkowicza. Na jego miejsce 23 maja 1883 r. 

powo ano Herza Heilera. 

Nowy kierownik pracowa  do 1888 r. By  dobrym nauczycielem i organiza-

torem. Za jego kierownictwa podnios a si  liczba uczniów; w 1884 by o 89, 

a w nast pnym 1885 – 107. Narazi  si  jednak spo eczno ci ydowskiej zbyt 

wiernym wykonywaniem polece  administracji carskiej. Cz  spo eczno ci y-

dowskie stara a si  go zatrzyma , pisz c we wrze niu 1888 r. pro b  do naczel-

nika DS podpisan  przez 17 osób, m.in. Natana Wroc awskiego, Szmula 

Goldwassera, Abrama Dojcza, Nachmiela Herszkowicza i Pejsacha piewaka44. 

W czasie brutalnej rusyfikacji, po obj ciu funkcji kuratora Warszawskiego 

Okr gu Naukowego przez A. Apuchtina (1879–1897), wszystkie szko y by y 

zmuszone wprowadzi  nowe plany nauczania. Tak e i H. Hiller zmieni  stary 

plan z 1869 r., przede wszystkim zmniejszy  liczb  godzin religii z 14 do 6, usu-

n  j zyk niemiecki i polski, a na to miejsce wprowadzi  przedmioty-hybrydy, 

takie jak: j zyk jidysz niemiecki i j zyk jidysz polski. Wprowadzi  ponadto po 

5 godzin tygodniowo przedmiotu piew i gimnastyka. Rzecz negatywna wynika-

                                                      
42 Yurij Slezkine podaje, i  absolwenci szkó  rabinów w Wilnie i ytomierzu nie byli zrusyfiko-

wani, lecz uczyli si  wytrwale j zyka rosyjskiego, aby w ten sposób zosta  „cz owiekiem wy-

kszta conym”. Ten e, Wiek ydów, prze . S. Kowalski, Warszawa 2006, s. 148 i n.; por. rów-

nie  R. Marek, Oczerki po istorii proswieszczenija jewrejew w Russiji, Moskwa 1909, s. 226 i n. 
43 AP , DS, sygn. 1735, k. 335 i n. 
44 Tam e, k. 1056. 
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a z tego, i  uczono tam podczas marszów rosyjskich pie ni narodowych i woj-

skowych. Niewiele mia o to wspólnego z dzisiejszym rozumieniem wychowania 

fizycznego. Wprowadzenie j zyków jidysz polski i jidysz niemiecki by o w ów-

czesnych warunkach politycznych aktem odwagi nauczyciela. Okólnik Rady 

Pa stwa z 1885 r. wprowadzi  zasad , i  „we wszystkich szko ach wyk ady od-

bywaj  si  w j zyku rosyjskim z wyj tkiem nauki religii wyzna  obcych i j zy-

ka rodzinnego uczniów, które mog  by  równie  wyk adane w tym ostatnim j -

zyku”45. Caratowi chodzi o o to, aby poprzez rusyfikacj  ydów powi kszy  

w ród nich grono „wiernych poddanych”46. 

Tabela 4. Tygodniowa siatka godzin szko y ogólnej w 1869 r. 

Lp. Przedmiot Oddzia  I Oddzia  II Ogó em 

1. Zakon Bo y — 2 2 

2. Pi cioksi g 6 — 6 

3. Biblia — 6 6 

4. J zyk rosyjski 6 6 12 

5. J zyk niemiecki 3 3 6 

6. J zyk polski 2 1 3 

7. Arytmetyka 3 3 6 

8. Geografia — 2 2 

9. Kaligrafia 6 3 9 

Razem 26 26 52 

Moj esz Sanina (1863–1943) – kierownik szko y m skiej w latach 1903–1912, 

by  jedynym nauczycielem z pe nymi kwalifikacjami pedagogicznymi. Urodzi  

si  w Kucharach, powiat p o ski, a seminarium nauczycielskie uko czy  w 1883 r. 

w Wymy linie. Po uko czeniu zak adu kszta cenia nauczycieli pracowa  w szko-

ach publicznych w Kole i Lipnie. By  ojcem 7 dzieci, z których najstarsza córka 

Ruchla (ur. w 1889) uko czy a gimnazjum e skie w odzi i zosta a nauczy-

cielk  w Tomaszowie Mazowieckim w 1912 r., a syn Abraham (ur. 1890) wst -

pi  na ochotnika do Wojska Polskiego w czasie wojny obronnej 1920 r.47 

Wyró niaj c  si  pod wzgl dem organizacyjnym nauczycielk  by a tak e 

Ewa Ita Schönberg z domu Klekot – kierowniczka szko y e skiej w latach 

                                                      
45 R. Wroczy ski, My l pedagogiczna i programy o wiatowe w Królestwie Polskim na prze omie 

XIX i XX wieku, Warszawa 1955, s. 36. 
46 S. Wiech, Ludno  ydowska Królestwa Polskiego w wietle raportów andarmerii (1866–1896), 

[w:] Ortodoksja, emancypacja, asymilacja. Studia z dziejów ludno ci ydowskiej na ziemiach 

polskich w okresie rozbiorów, pod red. K. Zieli skiego i M. Adamczyk-Garbowskiej, Lublin 

2003, s. 135 i n. 
47 J. Wojni owicz, Sanina Moj esz, [w:] Tomaszowski s ownik biograficzny, z. 3, Tomaszów Ma-

zowiecki 1999, s. 28. 
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1906–1914. By a ona absolwentk  gimnazjum e skiego w Piotrkowie Trybu-

nalskim, które w 1900 r. uko czy a ze srebrnym medalem. 

1 sierpnia 1910 r. zwróci a si  z pro b  do inspektora szkolnego A. Chodi-

kowa w Piotrkowie Trybunalskim o wsparcie jej zabiegów w gminie wyznanio-

wej – w zwi zku z budow  nowej a ni – o wydzielenie odr bnego pomieszcze-

nia z natryskami dla dzieci szkolnych. Podnosi a, i  uczniowie w domu yj  

w strasznych warunkach higienicznych. „Brak jest w domach azienek i myd a. 

Myje si  oko o 10–12% dzieci”48. Prosi a tak e, aby dozór bó niczy przygoto-

wa  boisko do gimnastyki. 

15 maja 1909 r. w pi mie do naczelnika DS stwierdzi a, e po wi tach 

Paschy frekwencja w kierowanej przez ni  szkole gwa townie spad a, z 240 

uczennic na lekcje ucz szcza o zaledwie 166, przyczyn  by o odej cie starszych 

uczennic do pracy zarobkowej. Stwierdzi a ona, e do szko y przychodz  uczen-

nice opó nione o 1, 2 lata. Bieda za  i brak zrozumienia rodziców dla edukacji 

powoduj , e na wiosn  rodzice kieruj  swoje dzieci do pracy w fabrykach lub 

do warsztatów krawieckich i tkackich dla zdobycia zawodu. Z kierowanej przez 

ni  szko y 11 uczennic posz o do pracy w fabrykach, 13 do warsztatów tkackich, 

19 do nauki krawiectwa, 4 za  do pomocy w sklepie rodziców. W takiej sytuacji 

nauczycielka stwierdzi a, i  „jest bezsilna wobec tego zjawiska, a rodkiem za-

radczym mo e by  wprowadzenie w szkole nauki kroju i szycia”49. 

Nowatorem w pracy szkolnej by  równie  Gedalie Szczuciner, ur. w 1879 r. 

w Ciechanowie, posiadaj cy patent nauczyciela domowego. Z jego inicjatywy 

do planu nauczania szko y wprowadzono gimnastyk  od godziny 14.30 do 15.30 

w sali ydowskiego Towarzystwa Gimnastycznego. 

Kadra nauczycielska dopiero tu  przed wybuchem I wojny wiatowej mia a 

odpowiednie przygotowanie ogólne i pedagogiczne50. W coraz wi kszym stop-

niu prac  podejmowa y kobiety, córki nauczycieli. Tworzono program wyrów-

nywania szans edukacyjnych dzieci ze s abiej rozwini tych rodowisk ydowskich. 

W adze carskie nauczycieli traktowa y jako ni szych urz dników zaborczego 

aparatu administracyjnego, zobowi zanego do bezdusznego i cz sto bezmy lnego 

wykonywania odgórnych polece . Za ich g ówne zadanie uznano gorliw  s u b  

na rzecz w adz zaborczych. Za odpowiednie do pracy nauczycielskiej uznawano te 

osoby, które zna y j zyk rosyjski, odznacza y si  obowi zuj c  prawomy lno ci  

polityczn  oraz sk onne by y stosowa  si  do otrzymywanych instrukcji urz do-

wych, u ywa  tylko przepisanych przez w adze podr czników. 

                                                      
48 AP , OS, sygn. 1737, k. 155. 
49 APTM, AmTM, sygn. 5328, b. pag. 
50 B. Wachowska, Zarys dziejów o wiaty i ycia kulturalnego w Tomaszowie Mazowieckim w la-

tach 1918–1939, „Rocznik ódzki” 1972, XXII, s. 233. Autorka poda a, i  przed I wojn  wia-

tow  i tu  po niej by y ogromne braki kadrowe tak e w szko ach katolickich i ewangelickich. 
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b. Funkcjonowanie szkó  

Post powe rodowiska ydowskie na prze omie XIX i XX wieku d y y do 

tego, aby wieckie szko y elementarne zapewni y wszystkim dzieciom poziom 

wiedzy i umiej tno ci  niezb dny do dalszego kszta cenia oraz rozwin y ich 

osobowo , aby umia y, przynajmniej na podstawowym poziomie, bra  udzia  

w yciu spo ecznym. Zak adano szko y i wzbogacano programy nauczania, które 

z biegiem lat zawiera y du o wi cej tre ci, co pozwala o na g bsze i bardziej 

wszechstronne rozumienie otaczaj cego wiata. Mimo wszelkich trudno ci po-

prawi o si  tak e wyposa enie szkó . 

Na publicznym szkolnictwie ydowskim w wi kszym stopniu ni  w przy-

padku szkó  chrze cija skich wycisn o pi tno zró nicowanie religijne i cenzus 

maj tkowy. Ludzie zamo ni posy ali swe dzieci do szkó  prywatnych, a sfery or-

todoksyjne oraz chasydzi tradycyjnie posy ali dzieci do chederów. Przedstawia 

je tabela 5. W 1906 r. w adze carskie pozbawi y koncesji za brak nauczania j -

zyka rosyjskiego nast puj cych w a cicieli chederów: Sz. Bogus awskiego, 

L. Romanowicza, Z. Moszkowicza, M. Paku , M. Brukmana i Ch. Minka. Po wy- 

buchu rewolucji 1905 roku w a ciciele ci zaprzestali naucza  j zyka rosyjskiego. 

Tabela 5. Koncesjonowane chedery w latach 1889, 1904 

Lp. Nazwisko i imi  
Rok 1889 Rok 1904 

liczba uczniów 

1. Bogus awski Szlama 108 100 

2. Bruchman Mordka 20 20 

3. Fuks Berek 60 — 

4. Hurwicz Abram 65 — 

5. Minke Chil 17 18 

6. Moszek Pinkus — 46 

7. Moszkowicz Perec — 20 

8. Paku a Moszek 25 — 

9. Romanowicz Lejbu  32 34 

10. Rosenblum Icek 20 — 

11. Rotstein Moszek — 100 

12. Rydzyk Samuel — 18 

13. Winer Nuchim 60 — 

Razem 317 356 

ród o: APTM, AmTM, sygn. 2249, 4761, passim. 

Podpisany przez cara Aleksandra II w dniu 11 wrze nia 1864 r. ukaz, tzw. 

jugenheimski, wprowadzi  w Królestwie Polskim szko  elementarn  wed ug za-

sady narodowo ciowego i wyznaniowego podzia u ludno ci. Naczeln  ide  poli-
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tyki o wiatowej caratu by o separowanie i konfliktowanie narodowo ci oraz 

upodobnienie do szkó  istniej cych w g bi Rosji. 

Zgodnie z polityk  urzeczywistniania rusyfikacyjnych zada  szkolnictwa 

elementarnego w Królestwie Polskim bardzo istotn  rol  odegra y podr czniki 

zalecane do u ytku. D ono za wszelk  cen  do osi gni cia maksymalnej sku-

teczno ci w zakresie opanowania j zyka rosyjskiego przez dzieci ydowskie. 

Pierwszy zakup ksi ek w roku 1869 do szko y obj  jeszcze w du ym stop-

niu podr czniki niemieckoj zyczne. Zakupiono: S. Holle Land und Volk Israel, 

Parlowsky Russische Sprechler, tego  Lesebuch, s owniki niemiecko-rosyjskie, 

B. Segala Historia narodu ydowskiego i tego  autora Modlitewnik w j zyku 

niemieckim i rosyjskim. 

Od 1871 r. ksi gozbiór wzbogacano o obowi zuj ce ksi ki w cesarstwie, by-

y to: N.A. Korfa Rukowodstwo w obuczeniju gramatikie po zwukowomu mietodu, 

K. Uszy skiego Rodnoje s owo, J. Paulsona Kniga dla pierwonaczalnogo cztieni-

ja, N. Ar ennikowa Sbornik arifmieticzeskij zadaczi, N. Ro dienstwienskogo Rus-

skaja istorija, W.I. Wodowozowa Kniga dla pierwonaczalnogo cztienija. Od po-

owy lat siedemdziesi tych wprowadzono ksi ki do nauki historii Dymitra I o-

wajskiego Rukowodstwo k russkoj istorii oraz Zo otowa Arifmietika, S. Maksi-

mowa Kraj krieszcziennogo swieta51. W 1878 r. po raz kolejny zakupiono pod-

r czniki: K.A. Szmidt Rukowodstwo po gimnastikie (Sankt Petersburg 1874), 

E. Wodowozowa Dietskije piesni (Sankt Petersburg 1871), S. Holle Land und 

Volk Israel (Stuttgart 1869), F.W. Theel Kniga do cztienija po niemiecki (Berlin 

1866), Mandelstamm Biblia (Berlin 1872), Izdanije sw. Synoda (Sankt Petersburg 

1868), S. Maksimow O russkich (Sankt Petersburg 1865), tego  Kraj krieszczien-

nogo swieta (Sankt Petersburg 1866), E. Wodowozowa Rasskazy iz russkoj istorii 

(Sankt Peterburg 1865), A. Foncz-Rode Niemiecka gramatyka (Warszawa 1869), 

A. Daniel Niemiecka geografia (Halle 1866), D. I owajskij Istorija (Moskwa 

1869), A. Iwanow Kratkaja gieografija Rusi (Sankt Petersburg 1861), Zamenhoff 

Krótka biblijna historia (Warszawa 1875), B. Segal Pocz tkowa nauka o zakonie 

moj eszowym (Warszawa 1868), tego  ydowski katechizm (Warszawa 1869), 

J. Elzenberg Przewodnik do nauki ydowskiej religii (Warszawa 1869), W. Jewtu-

szewskij Zbiór zada  arytmetycznych, cz. I (Sankt Petersburg 1876). 

Pozytywne oddzia ywanie wspomnianych wydawnictw mia y wzmacnia , 

zw aszcza od 1878 r., prenumerowane przez ódzk  Dyrekcj  Szkoln  i przesy-

ane szko om rosyjskie czasopisma: „Narodnaja Szko a”, „Swietlaczok”, 

„Wiestnik Narodnoj Pomoszczi”, „Russkij Naczalnyj Uczitiel”, „Russkoje 

Cztienije”, „Piedagogiczeskij Sbornik”, „Russkaja Szko a”, „Warszawskij 

Dniewnik”, „Czitalnia Narodnoj Szko y”, „Piedagogiczeskij Listok”. 

                                                      
51 R. Kucha, O wiata elementarna w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, Lublin 1982, s. 120 i n. 



 Szkolnictwo ydowskie w Tomaszowie Mazowieckim... 205 

Rok szkolny trwa  od 24 wrze nia do 31 lipca. Lekcje odbywa y si  od go-

dziny 8.30 do 12 oraz od 14 do 16, we wtorki i pi tki lekcje ko czono o godzi-

nie 11.30. Od 1885 r. rok szkolny zaczyna  si  1 wrze nia, a ko czy  pod koniec 

czerwca52. Tygodniowy plan zaj  przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Tygodniowy plan lekcji szko y ogólnej w 1883 r. 

Lp. Przedmiot Oddzia  I Oddzia  II Oddzia  III Ogó em 

1. Zakon Bo y 2 2 2 6 

2. J zyk rosyjski 4 3 3 10 

3. J zyk jidysz niemiecki 2 — — 2 

4. J zyk jidysz polski — 2 3 5 

5. Arytmetyka 3 3 3 9 

6. Geografia 1 1 1 3 

7. Przyroda 1 1 1 3 

8. Historia Rosji — 1 1 2 

9. Kaligrafia 3 3 3 9 

10. Gimnastyka 5 5 5 15 

11. piew 5 5 5 15 

Razem 21 21 22 64 

ród o: APTM, zespó  nr 59, ydowska Miejska Szko a Publiczna M ska w Tomaszowie Mazo-

wieckim, sygn. 1, nlb. 

Po obj ciu funkcji kuratora Warszawskiego Okr gu Naukowego przez 

A. Apuchtina w 1879 r. zmieni  si  plan nauczania w szkole w duchu rusyfika-

cyjnym. Oficjalnie znikn  j zyk polski jako przedmiot. Wprowadzono hybryd  

„j zyk jidysz polski”. wiadczy to o wprowadzeniu drastycznych przepisów 

zmierzaj cych do wynarodowienia uczniów i usuni cia j zyka polskiego. Owe 

zamierzenia odzwierciedla tak e tabela 6. 

Rozwój szko y przebiega  w ró nych latach ze zmienn  dynamik . Przyczyn 

by o wiele, ale g ówne sprowadzaj  si  do zró nicowanej postawy wobec za-

gadnienia nauczania przedmiotów wieckich w ród samych ydów. Zachowaw-

cza religijnie wi kszo  ludno ci by a przeciwna szkole, uwa aj c, e pozostaje 

ona w sprzeczno ci z nakazami religii. 

Tabela 7. Uczniowie szko y ogólnej (1869–1905) 

Lp. Rok Ch opcy Dziewcz ta Ogó em 

1. 1869 48 39 87 

2. 1869/1870 45 47 92 

3. 1 I 1870 42 63 105 

4. 15 IX 1870 38 53 91 

                                                      
52 AP , DS, sygn. 1734, k. 135. 
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Tabela 7. Uczniowie szko y ogólnej (1869–1905) (cd.) 

Lp. Rok Ch opcy Dziewcz ta Ogó em 

5. 1871 32 41 73 

6. 1872 21 38 59 

7. 1874   115 

8. 1875 34 52 86 

9. 1878 35 102 137 

10. 1879 16 63 79 

11. 1 VII 1880 26 34 60 

12. 15 IX 1880 22 45 67 

13. 1881 22 53 75 

14. 1882 21 51 72 

15. 1884 27 63 90 

16. 1885   101 

17. 1890 55 105 160 

18. 1902 63 126 189 

19. 1904 108  108 

20. 1905 137  137 

21. 1906 134  134 

ród o: AP , DS, sygn. 1734, k. 240, 108, 403, 486, 636; sygn. 1235, k. 88, 358; APTM, 

AmTM, sygn. 4884, b.pag. 

Wyniki nauczania po pierwszym roku szkolnym by y dobre. Z nauki zrezy-

gnowa o jedynie 7 uczniów – 4 ch opców i 3 dziewczynki, pozosta ych 85 by o 

promowanych, w tym 41 ch opców i 44 dziewcz ta53. Nagrody ksi kowe za 

dobre wyniki w nauce otrzymali: B. Skrobisz, L. Wartmann, A. Landberg, 

W. Freilich, Ewa Rosen, Lew Herzberg, Eleonora Dr a owska, Sara Skrobisz 

i Hana Herzberg54. 

Rok szkolny 1870/71 przyniós  jeszcze lepsze wyniki. Ogó em nagrody 

ksi kowe otrzyma o 49 uczniów oddzia u I i II. Z oddzia u I nagrody w postaci 

ksi ek B. Segala Historia narodu ydowskiego oraz Modlitewnik otrzymali: 

Bernard Galewski, Leon Landberg, Rozalia Glendcer, Lena Weindberg, Sura 

Huperberg, Jache Herszberg, Salomon Galewski, Gedalie Worszman, Hana Gra-

it, Menach Lukser, Isser Skrobisz, Micha  Lackowski, Menache Bornstein, Leib 

Rosenblat, Hersz Salelg, Feiga Altszuler, Maria Rosen, M. Szteinmann, Mindla 

Oer, Moj esz Frenkel, Maria Lewi ska, Izaak Redlich, Ma ka Szeps, Mindel 

Szeps i Juda Granat. 

Nagrody dla uczniów oddzia u II w postaci s owników niemiecko-rosyjskich 

otrzymali: Abe Kantor, Chil Altszuler, Sala Szteinmann, Gena Weissberg, Juda 

                                                      
53 Tam e, k. 108. 
54 Tam e, k. 232. 
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Goldvit, A. Szurman, Maria Rosenblum, Eta Szternberg, Leib Rosenblum, Herz 

Salelg, Mateusz Tenenbaum, Falek Granat, Malka Wortmann, Chamil Toflodzi, 

Eta Weiss, Mindla Brener, Tekla Bleiberg, Ita Szteinberg, Ruchla Flamm, Sala 

Goldberg, Tena Platt, Maria Szurman, Chaim Reissberg i Dina Platt55. 

Tak du a lista nagrodzonych uczniów wynika w tym przypadku tak e z po-

trzeby reklamy szko y i pozyskania sobie sympatii rodziców. Jak poda  W. Rud , 

liczba uczniów systematycznie zmniejsza a si  z powodu przeciwdzia ania i ata-

ków propagandowych sfer ortodoksyjnych56. Zapobiec temu mia o wprowadze-

nie nauki j zyka hebrajskiego. Dopiero od 1895 r. oficjalnie w adze carskie zgo-

dzi y si  na nauk  tego j zyka, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

W 1885 r. do oddzia u I ucz szcza y m.in. Riwka i Tauba Herman, Malke 

Paku a, Gena Osser, Mindla Bremer, Chawa Tennenbaum, Debora Weiss, 

E. Mortkowicz, Salka Siller, Rachela Wellner, Ró a Szeps, Ró a i Balbina 

Flamm, Gitla Masler, Polca Kon, Tena Masler, Ida Helbiner, Sara Skrobisz, Ró-

a Gleiwintzer, Salomea Steinmann, Gena Weissberg, Ewa Rosen, Anna i Ra-

chela Orbach, Anna Walrauch, Anna Rubin, Helena Hersznborn, Estera Dr a-

owska, Sara Rosenbaum, Eta Herszberg, Zofia, Sara i Eugenia Kifer, Sara Oer, 

Ró a Kipfer i Mendel Szeps. Do oddzia u II ucz szcza y: Gena Osser, Mechele 

Bornstein, Neche Herszberg, Ewa Rubin i Ida Elbinger57. 

W 1910 r. absolwentami szko y m skiej byli: Henoch Goldstein, Jakub Fren-

kel, Mordka Edelman, Majer Kaufman, Hersz Bremer i Lejzor Markowicz58. 

Tak ma  liczb  absolwentów t umaczy  mo na jedynie faktem, i  w wi k-

szo ci uczniowie porzucali szko  ju  po sko czeniu I lub II oddzia u. Dzia o si  

to jednak w wyniku decyzji ich rodziców. 

Po odej ciu kierownika szko y m skiej, Moj esza Saniny, w 1912 r. nasta  

w tej szkole ponownie powa ny kryzys kadrowy. Trzykrotnie do wybuchu 

I wojny wiatowej zmieniano kierownika szko y. 

Powo any na to miejsce Motel Lejzerowicz z Piotrkowa Trybunalskiego, ab-

solwent Wile skiego Instytutu Rabinów, samowolnie wprowadzi  4 godziny ty-

godniowo j zyka hebrajskiego59. 

                                                      
55 Tam e, k. 232. 
56 W. Rud , O wiata i ycie kulturalne w Tomaszowie Mazowieckim do roku 1880, [w:] Toma-

szów Mazowiecki. Dzieje miasta, red. B. Wachowska, Warszawa – ód  1980, s. 140. 
57 APTM, zespó  nr 60, ydowska Miejska Szko a Publiczna e ska w Tomaszowie Mazowiec-

kim, sygn. 3, nlb. 
58 APTM, zespó  nr 59, ydowska Miejska Szko a Publiczna M ska w Tomaszowie Mazowiec-

kim, sygn. 2, nlb. 
59 Wcze niej, tzn. w latach 1906–1912, M. Lejzerowicz by  nauczycielem w ydowskiej szkole 

m skiej w Piotrkowie Trybunalskim. Zob. K. R dzi ski, Szkolnictwo ydowskie w Piotrkowie 

Trybunalskim w latach 1859–1914, [w:] Edukacja – ró nica i to samo , red. K. R dzi ski 

i I. Wagner, Cz stochowa 2004/2005, s. 323. 



208 Kazimierz R DZI SKI 

Opiekun szko y Eliasz Kopel zg osi  ten fakt do naczelnika DS, argumentu-

j c: „Nie wie, dlaczego chce Lejzerowicz po 4 godziny j. hebrajskiego”60. Prosi  

dalej, aby zostawi  po dwie godziny tygodniowo nauczania tego przedmiotu we 

wtorki, pi tki i niedziele61. 

Po odwo aniu M. Lejzerowicza jego nast pc  zosta  tymczasowo na pó  roku 

Abram Steinmann, mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego, absolwent szko y 

tzw. aleksandrowskiej, a wi c elementarnej, posiadaj cy patent nauczyciela do-

mowego. By o to jednak w owym czasie zbyt niskie wykszta cenie na pe nienie 

funkcji kierowniczej. 

Od 1 lutego 1914 r. nowym kierownikiem szko y zosta  Izrael Tennebaum. 

Po wydaniu ukazu carskiego z 30 maja 1905 r. w sprawie nauczania j zyka 

polskiego corocznie kierownicy szkó  prosili carski nadzór pedagogiczny o ze-

zwolenie na nauczanie tego j zyka w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Pismo 

kierowniczki szko y e skiej Ewy Schönberg z 4 sierpnia 1910 r. ma nast puj ce 

uzasadnienie: „Du o rodziców prosi mnie o wprowadzenie j zyka polskiego”62. 

W 1912 r. do nauki j zyka polskiego zakupiono nast puj ce ksi ki: K. K -

dzierskiego Elementarz, Wypisy polskie, Ksi ka do czytania, K. Drzewieckiego 

Nauka czytania i pisania, W. Pogl dowskiego Czytelnia szkolna i domowa oraz Bo-

guckiej, Niewiadomskiej, Warnkówny wiczenia stylistyczne. Biblioteka szkolna 

gromadzi a w owym roku 304 pozycje ksi kowe. Zakupy ksi ek polskich do bi-

blioteki szkolnej by y mo liwe ju  od 1897 r., tj. od czasów nowego kuratora War-

szawskiego Okr gu Szkolnego Waleriana Ligina, który d y  do podniesienia po-

ziomu szkó  elementarnych, zmiany w nich systemu wychowawczego, zarzucenia 

brutalnej rusyfikacji oraz poszanowania narodowo ci i wyznania dzieci. Tygodnio-

wy plan nauki przed obj ciem funkcji kuratora przez W. Ligina przedstawia tabela 8. 

Tabela 8. Tygodniowy plan nauki w szkole e skiej w 1895 r. 

Lp. Przedmiot Liczba godzin 

1. Religia i j zyk hebrajski 4 

2. J zyk rosyjski 6 

3. Arytmetyka 5 

4. Geografia i przyroda 3 

5. Kaligrafia 2 

6. Roboty r czne 2 

7. piew 2 

8. Gimnastyka 2 

 Razem 26 

ród o: APTM, zespó  nr 60 MSP , sygn. 5, nlb. 

                                                      
60 AP , DS, sygn. 1737, k. 305. 
61 Tam e. 
62 AP , DS, sygn. 1737, k. 151. 
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ydowska szko a e ska powsta a dopiero w roku szkolnym 1895/96. Jak 

bardzo potrzebna by a nowa placówka szkolna, wiadczy  du y nap yw dziew-

cz t. 127 uczennic rozpocz o nauk , a w drugim roku znacznej liczbie, bo 31, 

odmówiono przyj cia ze wzgl du na brak miejsc. W 1905 r. uczy o si  187 

dziewcz t, za  w 1908 r. uczy o si  ju  254. W roku 1907 przyj to 122 dziew-

cz ta, tworz c dwa paralelne oddzia y po 61 uczennic. W 1909 r. stan szko y 

e skiej wynosi  240 uczennic. W tej sytuacji naczelnik DS w pi mie z dnia 28 

sierpnia 1908 r. do burmistrza miasta zaproponowa  dodanie do istniej cej szko-

y pi tej nauczycielki lub powo anie drugiej szko y e skiej63. 

Od 1910 r. szko a mie ci a si  w domu Pinkusa Blumberga przy ul. War-

szawskiej 315. 

Kierowniczka Ewa Schönberg wprowadzi a wówczas zasad , i  w konferen-

cjach klasyfikacyjnych rady pedagogicznej szko y uczestniczyli przedstawiciele 

gminy wyznaniowej oraz opiekun szko y. Z zachowanych materia ów archiwal-

nych wynika, e w latach 1910–1914 nagrody za dobre wyniki w nauce otrzy-

ma y uczennice z oddzia u I i II: Maria Himmelfarb, Sara Z otopolska, Salomea 

Rotenberg, Lea Birenzweig, Roza Joffe, Ita Rosenberg, Estera Birnstein, Ewa 

i Regina Joskowicz, Balbina Weissbard, Chana Rumkowska, Estera Majka Ro-

senblum, Eugenia Krakowiak, Selma Paku a, Maria Sterling, Rywka Windgejt, 

Sara Z otogórska. 

Uczennice III oddzia u, czyli absolwentki szko y, corocznie otrzymywa y po 

7–9 nagród ksi kowych. W 1910 r. by y to: Balbina Weinberg, Cywia Gold, 

Gustawa Simler, Rebeka Joskowicz, Rozalia Koplewicz, Dina Anna Reisbaum, 

Salomea Rosenberg, Maria Tennenbaum, Ewa Edelmann. W 1911 r. wyró niono 

7 uczennic: Salome  Patu , Mari  Rosenblum, Zofi  Goldfarb, Din  Giszkel-

farb, Ester  Zieli sk , Rozali  Lewenreich i Leokadi  Offenkel. W 1912 r. na-

grodzono 8 uczennic, by y to: Maria Weinrat, Rebeka Windfein, Friedla Gelbart, 

Maria Himmelfarb, Sara Z otogórska, Z ota Kura , Ita Rosenberg, Sara 

Bringmann. 

W 1913 r. nagrody otrzyma y: Balbina Borowier, Estera Birnstein, Balbina 

Weissbard, Estera Rosenblum, Helena Rumkowska, Toda Filimon i Eugenia 

Zweig. 

W 1914 r. wyró niono uczennice takie, jak: Lena Herzog, Chaja Z otogór-

ska, Szewa Kon, Debora Markiewicz, Anna Pinkus, Debora Rotenberg i Bluma 

Sztetter64. 

                                                      
63 APTM, AmTM, sygn. 5799, b. pag. W tym czasie istnia a kierowana przez A. Wajkselfisz 

prywatna ydowska szko a dla dziewcz t, przekszta cona w roku 1913 w prywatne gimnazjum. 

W roku za  1905 zosta a za o ona 4-klasowa szko a dla dziewcz t Emilii Kuratówny, w której 

uczy o si  wiele dziewcz t ydowskich. M. Wajsberg, dz. cyt., s. 29. 
64 APTM, zespó  nr 60, MSP , nlb. 
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Jednocze nie w tych samych latach decydowano o drugoroczno ci uczennic 

ostatniej klasy. Procent uczennic, które nie otrzyma y promocji do klasy nast p-

nej, wyniós  w 1910 r. 31,5%, w 1911 r. – 32,4%, w 1912 – 31%, 1913 – 27,5% 

i w 1914 – 18,4%65. Ponadto od roku 1912 praktykowano egzaminy poprawkowe. 

Ko cowe rady pedagogiczne ocenia y równie  poziom nauki ca ych klas 

z danego przedmiotu. I tak w 1914 r. uznano, i  w oddziale wst pnym uczennice 

opanowa y materia  z j zyka rosyjskiego i arytmetyki na ocen  dobr , w klasie I 

znajomo  j zyka rosyjskiego oceniono na dostateczny, a arytmetyk  na niedo-

stateczny. W klasie II poziom wiedzy z j zyka rosyjskiego oceniono na ocen  

dobr , a arytmetyki na dostateczny. Z kolei w klasie III uznano, i  uczennice za-

s u y y na oceny: z j zyka rosyjskiego – dostateczny plus, arytmetyka – dobry, 

historia Rosji – dostateczny plus, geografia – dobry, prace r czne – dostateczny 

plus i piew – dobry66. 

Tabela 9. Wyniki pracy dydaktycznej w szkole e skiej nr 1 w latach 1910–1914 

Lp. Rok 
Oddzia  wst pny Oddzia  I Oddzia  II Oddzia  III 

l. ucz. * ** *** ^ l.u. * ** *** ^ l.u. * ** *** ^ l.u. * ** *** ^ 

1. 1910 — — — — — 
a.47

b.48

24

28 

23

20 

— 

— 

3 

3 
42 25 17 — 3 34 32 2 — 3 

2. 1911 — — — — — 
a.52

b.44

26

22 

26

22 

— 

— 

3 

4 
50 35 15 — 3 34 25 9 — 7 

3. 1912 — — — — — 
a.57

b.53

27

24 

27

24 

4 

5 

4 

4 
55 34 16 5 5 34 30 4 — 8 

4. 1913 58 44 9 5 7 50 37 37 3 2 60 36 8 16 16 34 28 6 — 7 

5. 1914 60 51 9 — 8 50 40 40 4 7 44 29 6 9 9 30 30 30 — 7 

Legenda: *– promowani, ** – niepromowani, *** – egzamin poprawkowy, ^ – nagrodzeni 

ród o: APTM, zespó  nr 60, ydowska Miejska Szko a Powszechna e ska w Tomaszowie Ma-

zowieckim, sygn. 6, nlb. 

Jak wynika z danych zawartych w powy szej tabeli, wyniki promocji w ni -

szych klasach by y jeszcze bardzo z e. Na przyk ad w 1911 i 1912 r. z klas I do 

II promowano jedynie 50% uczniów. Z oddzia u II do III w 1910 r. promowano 

59%, w 1911 – 70%, w 1912 – 61,5%, 1913 – 60%, przy egzaminach popraw-

kowych, oraz w 1914 r. – 69% przy 9 egzaminach poprawkowych67. 

Z dzisiejszego punktu widzenia by y to wi c wyniki z e. Na taki obraz klasy-

fikacji uczniów mia  wp yw pogl d kierowniczki szko y Ewy Schönberg, która 

nie rozumia a istoty nauczania pocz tkowego, nie by a bowiem do tego przygo-

                                                      
65 Tam e. 
66 Tam e. 
67 Tam e. 



 Szkolnictwo ydowskie w Tomaszowie Mazowieckim... 211 

towana zawodowo. Jako prymuska Gimnazjum e skiego w Piotrkowie Trybu-

nalskim nadmiern  wag  przywi zywa a do pami ciowej, encyklopedycznej 

wiedzy uczniów. By  to herbartyzm w czystej postaci, który prowadzi  do bez-

duszno ci pracy szkolnej. Brak by o w niej zrozumienia potrzeb nauczania 

wst pnego. 

Cieniem na tej pracy k adzie si  równie  incydent z 1912 r., kiedy to jako 

kierowniczka szko y zarzuci a podw adnym nauczycielom Chai Bie u skiej oraz 

Idzie P achcie, i  te zgubi y dzienniki klasowe. W sprawie tej 28 sierpnia 1912 r., 

bez porozumienia si  z opiekunem szko y, skierowa a raport do carskiego in-

spektora szkolnego A. Chodikowa w Piotrkowie Trybunalskim. Wezwane na-

uczycielki na pi mie stwierdzi y, e to kierowniczka zgubi a dzienniki. Krok ten 

rodowisko ydowskie odebra o le, jako zbyt bliskie kontakty z w adz  zaborcz . 

Z tych m.in. powodów odesz a z pracy z dniem 22 sierpnia 1914 r. do Piotr-

kowa Trybunalskiego, gdzie w 1905 r. zaczyna a prac  nauczycielsk . 

Tabela 10. Tygodniowy plan nauczania w szkole e skiej w 1910 r. 

Lp. Przedmiot Oddzia  I Oddzia  II i III 

1. Religia 2 2 

2. J zyk rosyjski 7 6 

3, J zyk hebrajski 2 2 

4. J zyk polski — 2 

5. Arytmetyka 7 5 

6. Rysunki 2 2 

7. Kaligrafia 2 2 

8. Prace r czne 2 2 

9. Historia Rosji — 1 

10. Przyroda — 1 

11. Geografia — 1 

12. piew 2 2 

Razem 26 28 

ród o: APTM, zespó  nr 60, ydowska Miejska Szko a Powszechna e ska w Tomaszowie Ma-

zowieckim, nlb. 

Magistrat miasta podj  decyzj  o otwarciu drugiej szko y e skiej od 

1 wrze nia 1910 r. w fabrycznej cz ci miasta. Szko a funkcjonowa a w domu 

wynaj tym od fabrykanta Aleksandra Landsberga za 269 rubli czynszu rocznie. 

Kierowniczk  szko y by a Ruchla Sanina, córka kierownika szko y m skiej. Do 

pomocy mia a drug  nauczycielk  Helen  Schönberg68.  

 

                                                      
68 APTM, AmTM, sygn. 5417, b. pag. 
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Tabela 11. Rozwój szko y e skiej w latach 1904–1913 

Lp. Rok Oddzia  I Oddzia  II Oddzia  III Ogó em 

1. 1904 33 22 4 59 

2. 1905 59 31 14 104 

3. 1906 62 56 16 134 

4. 1910 a. 60, b. 60 60 42 222 

5. 1911 a. 59, b. 60 58 39 216 

6. 1912 a. 60, b. 60 68 41 229 

7. 1913 a. 60, b. 56 53 38 207 

ród o: APTM, zespó  60, ydowska Miejska Szko a Powszechna e ska w Tomaszowie Mazo-

wieckim, sygn. 3 i 4, nlb. 

Po rewolucji 1905–1907 r. w rodowisku ydowskim Tomaszowa Mazo-

wieckiego zacz  tworzy  si  coraz wyra niejszy nurt o wiatowy, który d y  do 

pokierowania wychowaniem m odzie y zgodnie z potrzebami narodowymi. 

M odzie  ydowska w zasadzie ca a obj ta by a nauczaniem elementarnym, 

przy czym w przewa aj cej mierze ucz szcza a nadal do chederów. Potrzeba 

kszta cenia w chederze by a dyktowana nakazem religijnym i obyczajowym. 

Elementarne szkolnictwo ydowskie, zgodnie z planem w adz carskich, mia-

o zagwarantowa  integracj  ydów z ziem polskich z Rosj . D ono wi c do 

tego, aby ydzi opanowali j zyk rosyjski, co mog o sta  si  za pomoc  szkó  

publicznych, wychowuj cych dzieci ydowskie w kulturze rosyjskiej za po red-

nictwem j zyka rosyjskiego. 

Ukaz carski z 30 kwietnia 1905 r., który zezwala  na nauczanie j zyka pol-

skiego we wszystkich szko ach elementarnych w Królestwie Polskim, nie doty-

czy  innych wyzna . Miejscowe w adze szkolne honorowa y wi c ukaz tylko 

w odniesieniu do szkó  katolickich, torpedowa y go w odniesieniu do innych 

szkó , a zw aszcza ydowskich. 

ydzi w ka dej szkole domagali si  wprowadzenia j zyka polskiego, argu-

mentuj c, i  j zyk ten jest zarówno im, jak i ich dzieciom potrzebny do ycia 

w spo ecze stwie, w którym yj . 

Na prze omie XIX i XX w. w spo eczno ci ydowskiej nast pi y przemiany 

maj ce znaczny wp yw na pó niejszy kszta t szkolnictwa i o wiaty, na ich po-

stawy wobec dokonuj cych si  zmian spo eczno-politycznych. 

W 1908 r. powo ano ydowskie Muzyczno-Literackie Stowarzyszenie „Ha-

zomir”. W 1911 r. powsta o – jako pierwsze na ziemiach polskich w zaborze ro-

syjskim – ydowskie Towarzystwo Gimnastyczne. 

W 1913 r. Anna Wajkselfisz otwar a prywatne e skie progimnazjum, które 

w 1919 r. przekszta cono w spo eczne koedukacyjne gimnazjum prowadzone 

przez Rad  Opieku cz . Przy gimnazjum powo ano Ko o Rodziców, Ko o Wpi-
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sów, Towarzystwo Wspierania Niezamo nych Uczniów i Uczennic Wyznania 

Moj eszowego. 

W wielonarodowym i wielowyznaniowym mie cie, jakim by  Tomaszów 

Mazowiecki, spo eczno  ydowska by a najsilniejsz  ekonomicznie grup  na-

rodowo ciow . W lad za  za rozwojem gospodarczym wytworzono wiele form 

inicjatyw kulturalno-o wiatowych. 

Summary 

Jewish Education in Tomaszów Mazowiecki (1869–1914) 

The author presents the fate of Jewish education in Tomaszów Mazowiecki, 

starting in 1869, by the turn of the XIX and XX century, until the outbreak of 

World War I. It turns out that the Jews of Tomaszów they were prosperous and 

vibrant acting in the field of socio-economic community and one of the manife-

stations of their activity was the organization of education. Article is based on 

unknown documents documents stored in the State Archives in Tomaszów Ma-

zowiecki and the State Archive in Lodz. Additionally, the author came to valua-

ble sources in Yiddish, primarily Di geszichte fun di jidn in Tomaszow [History 

of the Jews in Tomaszów]. 

 


