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Szkolnictwo ¿ydowskie w Czêstochowie

w latach 1868 – 1914

Szko³y publiczne

a) Organizacja szkolnictwa

WKrólestwie Kongresowym pierwsze szko³y publiczne dla ¯ydów powo³ano dopiero
w 1820 r. Na polecenie Komisji Rz¹dowej Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego
otwarto wWarszawie trzy szko³y elementarne dla dzieci ¿ydowskich. Ponadto uruchomio-
no oddzia³ dla ¯ydów przy szkole podwydzia³owej w Siedlcach.Wplacówkach tych uczo-
no religii i moralnoœci, arytmetyki, geometrii, jêzyka rosyjskiego, polskiego, niemieckie-
go, hebrajskiego, kaligrafii, rysunku technicznego i œpiewu.

Dalszy rozwój szkolnictwa ¿ydowskiego by³ zwi¹zany z reform¹ oœwiatow¹ Aleksan-
dra Wielopolskiego z 1862 r. Przedstawiciele ¿ydowskiej inteligencji podjêli siê zorgani-
zowania szkolnictwa dla m³odzie¿y swego wyznania. Dyrektor Szko³y Rabinów w War-
szawie Jakub Tugenhold oraz rabin Moj¿esz Kramsztyk opracowali projekty organizacji
tych szkó³. Kramsztyk zaproponowa³ powo³anie oddzielnych szkó³ ¿ydowskich z polskim
jêzykiem wyk³adowym, z nauk¹ jêzyka hebrajskiego oraz przedmiotów judaistycznych,
aby przyci¹gn¹æ dzieci z rodzin ¯ydów ortodoksyjnych.

Ukaz carski z 30 sierpnia (11 wrzeœnia) 1864 r. wprowadzi³ w Królestwie zró¿nicowa-
ne szkolnictwo elementarne dla wszystkich grup wyznaniowych i jêzykowych. Po tej de-
cyzji rz¹d carski zezwala³ na zak³adanie elementarnych szkó³ ¿ydowskich. Od 1866 r. na-
kazano wprowadziæ w nich jêzyk rosyjski jako wyk³adowy.

Po powstaniu styczniowym, od 1865 r., szko³y ¿ydowskie przesz³y pod nadzór car-
skiego Warszawskiego Okrêgu Naukowego. Od tego czasu gminy ¿ydowskie straci³y
wp³yw na funkcjonowanie szkó³, to jest na dobór nauczycieli, programu i organizacjê pra-
cy. Jedynym obowi¹zkiem kaha³u wzglêdem szkó³ pozosta³o nak³adanie na wspó³wy-
znawców sk³adki szkolnej.
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W 1907 r. w Królestwie Kongresowym funkcjonowa³o 128 szkó³ ¿ydowskich, z tego
79 szkó³ rz¹dowych oraz 49 publicznych1. Najlepiej pod tym wzglêdem by³o w guberni
piotrkowskiej, gdzie funkcjonowa³o 18 publicznych szkó³ elementarnych dla ¯ydów.

Z inicjatywy postêpowych ¯ydów czêstochowskich 27 marca 1867 r. tamtejsza gmina
wyznaniowa wyst¹pi³a do Ernesta von Berga, naczelnika £ódzkiej Dyrekcji Szkolnej,
z wnioskiem o powo³anie rz¹dowej szko³y elementarnej dla dzieci ¿ydowskich. W imieniu
gminy wyznaniowej pismo podpisali przedstawiciele dozoru bó¿niczego: Adolf Landau
i Edward Likiernik, za³¹czaj¹c podpisy 193 wspó³wyznawców. Wœród nich figuruj¹ naz-
wiska znanych dzia³aczy spo³ecznych: Meyera Gottlieba, Zelika Œwierczyñskiego, Majera
Czêstochowskiego, Isera Rufa, Hany Kore, Markusa Jakubowskiego, Dawida Breszera,
Herszlika Koenigsberga, £yzika Berkowicza, A. Kamiñskiego, Haymana Szachmanowi-
cza,MarkusaWilczyñskiego, Izraela i Lipmana Kopiñskich,Moj¿esza i Jana Poznañskich,
Jehudy Rabinowicza, Mendla Altera, K. Czêstochowskiego, Abrama Goldsztejna, Dawida
Wiœlickiego, DawidaMarkowicza, Nachmana Rosena, E. i A. Ginsbergów oraz lekarza Sa-
lezego Bursztyñskiego. W piœmie tym stwierdzono:

Od najdawniejszych czasów mieszkañcy wyznania moj¿eszowego w mieœcie tutej-
szym poci¹gani s¹ corocznie do op³aty sk³adki szkolnej na utrzymanie szkó³ elemen-
tarnych chrzeœcijañskich w mieœcie Czêstochowie, a ¿adnych z tego tytu³u nie odno-
sili korzyœci ze wzglêdu, ¿e dzieci ich wcale nie uczêszczaj¹ do tych¿e szkó³, a ponie-
wa¿ w niektórych miastach znaczniejszych s¹ ju¿ od dawna ustanowione szko³y wy-
znania moj¿eszowego, przeto ¿yczeniem jest ca³ej gminy naszegomiasta, aby szko³a
elementarna wyznania moj¿eszowego wmieœcie Czêstochowie, podobnie¿ jak w in-
nych miastach zosta³a ustanowiona2.

W korespondencji z 28 stycznia 1868 r., adresowanej do naczelnika Berga, Opieka
Szko³y Elementarnej dlaDzieciWyznaniaMoj¿eszowegow osobachAdolfa Landaua iMoj-
¿esza Likiernika donosi³a, ¿e:

otwarto oddzia³ mêski dla 74 uczniów tak z biednej, jak z najzamo¿niejszej klasy
mieszkañców tutejszych, a mamy nadziejê, ¿e cyfra ta przy drugim zapisie uczniów
siê podwoi3.

Szko³ê mêsk¹ uruchomiono w budynku wynajêtym od Izydora Kellera przy ul. War-
szawskiej 191. Warunki lokalowe by³y skromne — na potrzeby dydaktyczne przeznaczono
2 izby oraz 1 na kancelariê. W budynku znajdowa³o siê równie¿ mieszkanie dla kierownika,
sk³adaj¹ce siê z 2 pokoi i kuchni. Koszty wynajmu wynosi³y 200 rubli srebrem za 1 rok4.

Oddzia³ ¿eñski otwarto 13 stycznia 1868 r. przy ul. Nowy Rynek 55. Uczêszcza³o doñ
48 uczennic. Nauczycielk¹ zosta³a Ernestyna Wroc³awska, prowadz¹ca szko³ê prywatn¹
od 28 paŸdziernika 1866 r.

Rozpoczêcie nauki w szkole mêskiej przed³u¿y³o siê w zwi¹zku ze sporem o osobê
kierownika. Dozór bó¿niczy proponowa³ Daniela Neufelda z Warszawy, by³ego redaktora
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asymilatorskiego pisma „Jutrzenka”, zamkniêtego przez carat w czasie powstania stycz-
niowego. Jednak¿e przeciwko Neufeldowiwyst¹pi³a carska ochrana. Mimo osobistych in-
terwencji dozoru bó¿niczego 12 czerwca 1867 r. u naczelnika Berga, ostateczn¹ odmown¹
decyzjê wydano 3 paŸdziernika 1867 r. W tej sytuacji 29 grudnia 1867 r. kierownikiem zo-
sta³ Maurycy Süss z £odzi, znany wczeœniej na gruncie czêstochowskim jako nauczyciel
szko³y prywatnej. Dozór bó¿niczy w piœmie z 15 grudnia 1867 r. prosi³ wiêc o:

przetranzlokowanie Pana M. Süss na 1 nauczyciela Szko³y Elementarnej tutejszej
z uwagi, ¿e ten¿e jako przez ogó³ tutejszych mieszkañców starozakonnych dobrze
znany i zaufanie ogólne maj¹cy da pochop tym¿e mieszkañcom do chêtnego posy-
³ania swoich dzieci do szko³y5.

Drugim nauczycielem zosta³ Moj¿esz Majersohn z Warszawy, nauczyciel religii w czêsto-
chowskim progimnazjum.

31 grudnia 1867 r. zakupiono wyposa¿enie do szko³y: 20 ³awek szkolnych, 2 tablice
czarne, 2 katedry dla nauczycieli, 1 stó³ do kancelarii, 1 zegar œcienny, 30 ka³amarzy oraz
1 portret „najjaœniejszego Pana”. Ca³oœæ kosztowa³a 70 rubli srebrem, przy czym sam por-
tret kosztowa³ 12 rubli6.

Podstawy materialne szko³y oparte by³y na sk³adce szkolnej. Od ¯ydów po raz pierw-
szy pobierano j¹ wWarszawie, zgodnie z rozporz¹dzeniem namiestnika cara, ksiêcia Kon-
stantego Paw³owicza z 21 stycznia 1824 r. Upowa¿ni³ on Urz¹d Municypalny Warszawy,
aby wspólnie z DozoremBó¿niczymwprowadzono sk³adkê szkoln¹ dla zapewnienia regu-
larnego wp³ywu œrodków pieniê¿nych na prowadzenie szkó³.

W Czêstochowie w pierwszym roku pobierania sk³adki (1868) spo³ecznoœæ ¿ydowska
zebra³a 1000 rubli srebrem od 497 osób. Jej wysokoœæ ustala³ dozór bó¿niczy wed³ug kry-
terium zamo¿noœci i dzieli³ ten obowi¹zek na 8 zró¿nicowanych klas — od 0,25 rb. do
13 rubli. Pierwsz¹ sk³adkê zap³acili m.in.: Salezy Bursztyñski, lekarz — 4,15 rs., Daniel
Bochenek, krawiec— 2,15 rs., AbrahamGinsberg, kupiec— 3,15 rs., Ejzyk Ginsberg, ku-
piec — 6,65 rs., Berek Gottheimer, krawiec — 0,65 rs., Berek Kohn, w³aœciciel fabryki —
6,65 rs., Jonas Szaja Landau, w³aœciciel fabryki — 6,65 rs., Samuel Laje Luksemburg,
tkacz — 0,65 rs., Adolf Markusfeld, w³aœciciel fabryki — 6,15 rs., Leon Oderfeld, w³aœci-
ciel fabryki— 5,15 rs.7 Sk³adkê szkoln¹ p³acili wy³¹cznie p³atnicy podatku na rzecz gminy
wyznaniowej.

Wysokoœæ sk³adki szkolnej ustalano na podstawie przewidywanego bud¿etu szko³y na
dany rok. Najwa¿niejsze wydatki bud¿etowe stanowi³y pensja dla nauczycieli oraz op³ata
komornego za lokale szkolne. Spo³ecznoœæ ¿ydowska, uwzglêdniaj¹c inflacjê, co roku
zwiêksza³a wysokoœæ sk³adki na cele oœwiatowe. Podaje j¹ tabela 1.

Od 1876 r. p³ac¹cych sk³adki podzielono na 6 grup, a wysokoœæ sk³adki regulowano
corocznie. Najwiêcej na szko³y ³o¿yli w³aœciciele fabryk, kupcy oraz posiadacze domów.
I tak w 1909 r. zap³acili: kupiec Józef Przeworski 36 rb., w³aœciciel fabryki „Warta” Szy-
mon Neumann 100 rb., kupiec Stanis³awWeisberg 65 rb., w³aœcicielka domu Rachela Pan-
kowska 40 rb., lekarz dr Józef Russ 8 rb., szewc Alfred Proskurowski 2 rb (rodzina Prosku-
rowskich, szewców od kilku pokoleñ, sk³adkê szkoln¹ p³aci³a od 1876 r., kiedy to Dawid
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Tabela 1. Wysokoœæ sk³adki szkolnej w latach 1868 – 1913

Lp. Rok Liczba p³atników Kwota w rublach

1 1868 497 1000

2 1869 504 1184

3 1870 424 1200

4 1871 432 1200

5 1876 418 1535

6 1880 506 2110,50

7 1882 463 2261

8 1888 360 2510,65

9 1891 447 2646

10 1892 406 2646

11 1895 452 3113

12 1899 390 3393,60

13 1900 373 3448,60

14 1902 621 4269

15 1903 646 4273

16 1904 619 4663

17 1906 678 4897

18 1907 674 5167

19 1908 737 5414

20 1909 807 5596

21 1910 875 10792,12

22 1911 930 11075,36

23 1912 987 11205,85

24 1913 964 13183,30

�ród³o: AP£, £DS, sygn. 1691, k. 135, 358, 423, 714, sygn.1695, k.17, sygn.1685, k. 14, 175, 222,
368, 494, sygn.1686, k. 27.

Proskurowski zap³aci³ 1 rb.), kupiec Adolf Oderfeld 73 rb., dentyœci Mieczys³aw Rosen-
blatt 6 rb. i Micha³ Rosenowicz 3 rb. W 1913 r. podniesiono wysokoœæ sk³adki, szewc
A. Proskurowski p³aci³ 3,90 rb, a Szymon Neumann 234 rb., Adolf Oderfeld 195 rb,. Lud-
wik Kon 234 rb., Izydor Geiseger 234 rb.8 Inteligencja wnosi³a stosunkowo niskie sk³adki,
np. adwokat Jan Glikson p³aci³ 3 ruble. Na kondycjê szkolnictwa ¿ydowskiego w Czêsto-
chowie mia³ wp³yw sposób roz³o¿enia sk³adki, zw³aszcza na p³atników z warstwy nieza-
mo¿nej. Dla tej grupy sk³adki wyznaczano stosunkowo niskie. O ofiarnoœci spo³eczeñstwa
¿ydowskiego na cele szkolne œwiadczy fakt, i¿ zad³u¿enie w tym wzglêdzie by³o minimal-
ne. W latach 1882 – 1888 nie zap³acono jedynie 249,25 rb. Za lata 1903 – 1910 nie zap³a-
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ci³o sk³adki 45 osób na sumê 200,50 rb.9 Zebrana sk³adka szkolna przeznaczana by³a
w ca³oœci na bie¿¹ce potrzeby. Strukturê wydatków podaje tabela 2.

Tabela 2. Struktura wydatków w 1883 r.

Lp. Przeznaczenie Kwota w rb.

1 Pensja 1 nauczyciela 350

2 Pensja 2 nauczyciela 280

3 Pensja 3 nauczyciela 250

4 Pensja 1 nauczycielki 210

5 Pensja 2 nauczycielki 210

6 Wynagrodzenie stró¿a 72

7 Najem pomieszczeñ 450

8 Materia³y biurowe 50

9 Nagrody dla uczniów 10

10 Ksi¹¿ki dla biednych uczniów 10

11 Opa³ 140

12 Do dyspozycji £DS 352,72

�ród³o: AP£, £DS, sygn.1687, k. 169

W latach 1882 – 1885 zmieniono siedzibê szko³y mêskiej — przeniesiono j¹ do budyn-
ku przy ul. Warszawskiej 189, nale¿¹cego do Pereca Silberga, p³ac¹c 325 rubli za rok.
W latach 1898 – 1901 szko³ê mêsk¹ przeniesiono na ul. Ogrodow¹ 161 (wczeœniej znajdo-
wa³a siê tam szko³a ¿eñska), p³ac¹c dzier¿awê w wysokoœci 425 rubli za rok10.

Ponowna przeprowadzka nast¹pi³a w 1901 r. do lokalu wynajêtego od Markusa
Wienera przy ul. Dojazd 161, gdzie czynsz wynosi³ ju¿ 1200 rubli w skali rocznej11.
W 1910 r. mia³a miejsce kolejna zmiana siedziby szko³y na budynek Micha³a Herza
przy ul. Dojazd 157.

Natomiast szko³a ¿eñska w latach 1892 – 1898 mia³a siedzibê przy ul. Ogrodowej
161, gdzie wynajêto lokal od Lejbusia Koffa, p³ac¹c 325 rb. za 1 rok. Od 1904 r. szko³a
mieœci³a siê przy ul. Niko³ajewskiej 163, znajduj¹c tam lepsze warunki — za wynajem
budynku p³acono ju¿ 650 rubli rocznie. Od 1908 r. szko³ê przeniesiono do œcis³ego cen-
trum, na ul. Teatraln¹ 70, gdzie wynajêto budynek od Rozalii Kon12. Tak czêste zmiany
nie s³u¿y³y pracy szkó³. B³êdem by³o nieopracowanie koncepcji budowy w³asnego
obiektu szkolnego. Zmiany owe mia³y jednak ten pozytywny aspekt, i¿ przybli¿a³y
szko³y do centrum miasta.

Szkolnictwo ¿ydowskie w Czêstochowie w latach 1868 – 1914 27

9 Tam¿e, sygn. 1688, k. 29.
10 Tam¿e, sygn. 1692, k. 94.
11 Tam¿e.
12 Tam¿e.



b) Nauczanie i wychowanie

Przez pierwsze 2 lata dzia³ania obie szko³y, mêska i ¿eñska, pracowa³y wed³ug jednoli-
tego planu nauczania. Przedstawia go tabela 3.

Tabela 3. Tygodniowa siatka godzin w 1868 r.

Lp. Nazwa przedmiotu Klasa I Klasa II

1 Biblia 1 2

2 Historia biblijna 2 2

3 Czytania biblijne 2 1

4 Jêzyk rosyjski 4 4

5 Jêzyk polski 2 2

6 Jêzyk niemiecki 3 3

7 Jêzyk ¿ydowski (jidysz) 2 2

8 Arytmetyka 2 1

9 Opowiadania o przyrodzie 1 1

10 Kaligrafia 4 5

11 Geografia 2 1

Razem 25 24

�ród³o: AP£, £DS, sygn. 1685, k. 40.

Od 1870 r. polityka oœwiatowa w³adz carskich uleg³a zaostrzeniu. Rok ten stanowi
pewnego rodzaju prze³om w funkcjonowaniu m³odych szkó³ ¿ydowskich. Od tego mo-
mentu polityka oœwiatowa carskiej Rosji sta³a siê czynnikiem dominuj¹cym w ich pracy
i w widoczny sposób ci¹¿y³a nad ich funkcjonowaniem.

Treœci nauczania uleg³y znacznemu przekszta³ceniu. Obok geografii zaczêto nauczaæ
historii Rosji. Jêzyk rosyjski sta³ siê g³ównym przedmiotem nauczania, a nad jakoœci¹ jego
kszta³cenia czuwa³ sam naczelnik £ódzkiej Dyrekcji Szkolnej.

Jednoczeœnie w³adze narzuci³y jednolite podrêczniki szkolne, aby wyrugowaæ ksi¹¿ki
wprowadzone do szkó³ jeszcze w latach reform Wielopolskiego.

Treœæ nauczania w szko³ach elementarnych mia³a ujednoliciæ wydana w koñcu 1873 r.
Instrukcja dla nauczycieli pocz¹tkowych Warszawskiego Okrêgu Naukowego. Jako pod-
stawowe przedmioty zosta³y wymienione: religia, czytanie druku i pisma, arytmetyka,
wiadomoœci z geografii i historii ojczystej oraz o otaczaj¹cej przyrodzie. Ponadto szko³y
mog³y uczyæ gimnastyki, prac rêcznych dla dziewcz¹t, kreœlenia, a tak¿e wiadomoœci o rol-
nictwie, ksiêgowoœci i przemyœle. Fakultatywnie zalecano równie¿ prowadzenie nauki
œpiewu hymnów i rosyjskich pieœni ludowych13.

Nowe plany nauczania wprowadzono w roku szkolnym 1870/71. Szkole nadano jed-
noczeœnie urzêdow¹ nazwê: Jednoklasowe Czêstochowskie ¯ydowskie Szko³y Pocz¹tko-
we.
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Tabela 4. Tygodniowa siatka godzin szko³y mêskiej w roku szkolnym 1870/71

Lp. Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III

1 Biblia 7 1 —

2 Wyjaœnianie Biblii — 5 5

3 Ksiêgi proroków — — 3

4 Prawo Bo¿e 1 1 1

5 Interpretacja Talmudu — 1 1

6 Jêzyk ¿ydowski (jidysz) — 1 2

7 Czytanie ¿ydowskie 2 — —

8 Jêzyk rosyjski 6 5 6

9 Przyroda — 2 2

10 Geografia — 2 2

11 Opowiadania — 2 1

12 Jêzyk polski 3 2 1

13 Jêzyk niemiecki 3 2 1

14 Arytmetyka 3 3 2

15 Kaligrafia 3 1 1

Razem 28 28 28

�ród³o: AP£, zespó³ £DS, sygn. 1685, k. 462.

Oddzia³ ¿eñski mia³ jedynie 2 dwuletnie klasy programowe i ró¿ni³ siê planem nauczania.

Tabela 5. Siatka godzin oddzia³u ¿eñskiego w roku szkolnym 1871/72

Lp. Przedmiot Klasa I Klasa II

1 2 3 4

1 Modlitwy 1 1

2 Katechizm — 1

3 Historia œwiêta — 1

4 Prawo Bo¿e — 1

5 Historia biblijna — 1

6 Jêzyk ¿ydowski — czytanie 5 —

7 Jêzyk polski 2 1

8 Jêzyk rosyjski 7 4

9 Jêzyk niemiecki 3 3

10 Jêzyk francuski 2 —

11 Kaligrafia 5 4

12 Liczenie 1 —

13 Geografia — 2

14 Dyktando niemieckie — 1
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1 2 3 4

15 Dyktando ¿ydowskie — 1

16 Hebrajskie pismo 1 2

17 Hebrajska kaligrafia — 1

18 Historia Rosji — 3

19 T³umaczenie z jêz. ros. na jêzyk niemiecki — 1

20 Powtórki 1 1

21 Arytmetyka 2 3

22 Roboty rêczne 5 5

Razem 35 37

�ród³o: AP£, £DS, sygn.1685, k. 464.

Od 1870 r. w³adze carskie zaleca³y silniejsze budowanie wychowania szkolnego na
nauce religii. W efekcie zwiêkszono liczbê godzin religii moj¿eszowej. Tendencja ta zna-
laz³a odbicie równie¿ w zmienionym planie nauczania w szkole czêstochowskiej. Na treœæ
nauczania w szkole elementarnej w znacznej mierze wp³ywa³y podrêczniki szkolne wyda-
wane w Petersburgu. Wœród podrêczników zalecanych nauczycielom by³y: N.A. KorfaRu-
kowodstwo w obuczeniu gramoty po zwukowoj metodu, Wodowozowa Kniga dla pierwo-
naczalnogo cztienia, K.D. Uszynskiego Rodnoje s³owo, W. Piutca Podrêcznik geografii,
Zo³otowa Arytmetyka, Poliewo³a Podrêcznik do religii, Segala Krótki ¿ydowski katechizm,
Bogrowa ¯ydowski manuskrypnik, Klostermana Czytanki dla dzieci, Paulsona Kniga dla
cztienija14.

W powszechnym u¿yciu by³y mapy carskiej Rosji i Europy, pó³kule, globusy, portrety
cz³onków panuj¹cego domu Romanowów, obrazy do nauczania Starego Testamentu. Do
nauki pisania stosowano ruchomy alfabet rosyjski i polski, wzory kaligraficzne i rysunko-
we. Szko³a posiada³a nadto przybory geometryczne, miary, liczyd³a stoj¹ce do nauki ra-
chunków. Brakowa³o atlasów i map historycznych. W 1883 r. biblioteka szkolna liczy³a
49 ksi¹¿ek, 23 podrêczniki,18 modeli, 8 globusów i map oraz 35 innych pomocy dydak-

tycznych15. Z czasem wprowadzono odrêbne biblioteki dla uczniów i nauczycieli.

W 1881 r., po objêciu w 1879 r. dyrekcji Warszawskiego Okrêgu Naukowego przez

Miko³aja Apuchtina, kolejny raz zmieniono tygodniowy plan lekcji, który utrzyma³ siê do

I wojny œwiatowej (tabela 6).

Mimo stabilnej podstawy materialnej szko³a nie rozwija³a siê iloœciowo. W 1881 r.

w piœmie do Adriana Abramowicza, naczelnika £ódzkiej Dyrekcji Szkolnej, kierownik

szko³y Jakub Guderman stwierdzi³:

uczniów jest ma³o, a ja nie mogê pozyskaæ ich wiêcej. Na lekcjach uczniowie siedz¹

w jarmu³kach, co jest mo¿liwe u me³ameda, ale nie w szkole. Me³amedzi ucz¹, ¿e

uczniowie szkó³ publicznych przestaj¹ byæ prawdziwymi synami Izraela16.
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Tabela 6. Tygodniowa siatka godzin w 1881 r. (oddzia³ mêski)

Lp. Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III

1 Religia moj¿eszowa 4 3 2

2 Jêzyk ¿ydowski 3 2 2

3 Jêzyk rosyjski 5 8 5

4 Jêzyk polski 2 2 3

5 Jêzyk niemiecki 1 3 2

6 Arytmetyka i geometria 4 5 5

7 Geografia i przyroda — 1 3

8 Historia Rosji — — 3

9 Kaligrafia 2 2 2

10 Rysunki 2 2 2

11 Œpiew* — — 3

12 Gimnastyka* — — 3

Razem 23 28 35

* nadobowi¹zkowo

�ród³o: AP£, £DS, sygn.1686, k. 27 i n.

W 1898 r. w Czêstochowie i w powiecie czêstochowskim by³o 1910 ch³opców i 1867
dziewcz¹t ¿ydowskich w wieku od 8 do 12 lat, tylko teoretycznie podlegaj¹cych nauce
szkolnej wobec braku w carskiej Rosji przymusu i obowi¹zku szkolnego. Czêstochowê
i powiat czêstochowski zamieszkiwa³o wówczas 21 253 ¯ydów17, a sam¹ Czêstochowê
15 tys. na 45 tys. mieszkañców.

Szko³a rozwija³a siê s³abo, a w czasach apuchtinowskich zanotowa³a nawet regres.
Bez w¹tpienia by³ on rezultatem wzmo¿onej rusyfikacji. Kieruj¹cy szko³¹ w 1884 r.
H. Ginsburg w piœmie do naczelnika £DS stwierdzi³:

Uczniowie klasy II, po rocznym nauczaniu jêzyka rosyjskiego, nie tylko ¿e nie znaj¹
liter, lecz nie znaj¹ nawet nazwy przedmiotu. Nie znaj¹ tak¿e elementarnych zasad
gramatyki rosyjskiej18.

Rozwój szko³y przedstawia tabela 7.
W 1900 r. w piœmie do naczelnika £DS kierownik szko³y Markus Leder stwierdzi³:

uczniowie po lekcjach w szkole ucz¹ siê w chederach jêzyka hebrajskiego po kilka
godzin. Przed lekcjami w szkole id¹ do chederu na modlitwy w obecnoœci me³ameda,
co wp³ywa na niepunktualne przychodzenie do szko³y19.
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19 Tam¿e, sygn. 1689, k. 24.



Tabela 7. Szko³a w latach 1868 – 1884

Lp. Rok Ch³opcy Dziewczêta Razem

1 1868 91 48 139

2 1869 90 56 146

3 1880 43 134 175

4 1881 38 134 172

5 1882 36 145 181

6 1883 80 173 253

7 1884 74 125 199

8 1889 65 110 175

�ród³o: AP£, £DS, sygn. 2770, passim.

Intencj¹ autora korespondencji by³o wyjednanie u w³adz carskich zgody na nadobo-
wi¹zkow¹ naukê jêzyka hebrajskiego, co bez w¹tpienia przyczyni³oby siê do zwiêkszenia
frekwencji.

c) Nauczyciele

Pierwszymi nauczycielami byli ludzie akceptowani przez miejscow¹ spo³ecznoœæ ¿y-
dowsk¹. Maurycy Süss i Ernestyna Wroc³awska pracowali wczeœniej w szko³ach prywat-
nych, prowadzonych przez gminê wyznaniow¹. Równie¿ pierwsi nauczyciele religii moj¿e-
szowej, Nachman Rosen oraz jego nastêpca Dawid Pankowski, byli czêstochowianami
i nale¿eli do grona postêpowych dzia³aczy oœwiatowych. Maurycy Süss pochodzi³ z Prasz-
ki, a Ernestyna Wroc³awska z Lubliñca.

Rok 1870 stanowi prze³om ze wzglêdu na przyjmowanie do zawodu nowych nauczy-
cieli zgodnie z wytycznymi ustawy z 1864 r. G³ówn¹ cechê pedagogiczn¹ nowo przyjmo-
wanych kandydatów do zawodu stanowi³a znajomoœæ jêzyka rosyjskiego i odpowiednia
postawa polityczno-moralna. Instrukcja… z 1873 r. poleca³a im nie tylko uczyæ dzieci, ale
wraz z nauk¹ wpajaæ w nie religijne uczucia, budziæ wiernoœæ cesarzowi i ojczyŸnie Rosji,
wyrabiaæ poszanowanie ustaw i uleg³oœæ wobec w³adz, przyzwyczajaæ do pracy i mi³oœci
bliŸniego. Nauczyciel mia³ dok³adnie wype³niaæ zarz¹dzenia w³adzy szkolnej, okazywaæ
szacunek miejscowej zwierzchnoœci i staraæ siê zdobyæ zaufanie mieszkañców — rodzi-
ców dzieci szkolnych.

Zgodnie z nowymi wymaganiami w 1870 r. do nauki jêzyka rosyjskiego zosta³ zatrud-
niony A. Blifer, który ponadto uczy³ jêzyka polskiego. W 1871 r. przyby³ Chaim Szapocz-
nikow (lat 36) z Radomyœla, z guberni kijowskiej. Szapocznikow przyj¹³ siê w œrodowisku
¯ydów czêstochowskich, pracowa³ tu do koñca swego ¿ycia, a córka jego Chaja Liba Sza-
pocznik by³a nauczycielk¹ szko³y ¿eñskiej od 1901 r.

Powa¿ne problemy zaczê³y siê na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XIX wieku, po objê-
ciu dyrekcji Warszawskiego Okrêgu Naukowego (1879 – 1897) przez Miko³aja Apuchtina.
Ten znany têpiciel polskoœci przesta³ liczyæ siê z opini¹ rodziców oraz spo³ecznoœci pol-
skiej i ¿ydowskiej. W 1881 r. na jego polecenie odwo³ano dotychczasowego kierownika
szko³y, Adolfa Landaua, za s³abe postêpy w nauczaniu jêzyka rosyjskiego. Nowym kierow-
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nikiem mianowano Jakuba Gudermanna z Turku. Po roku ponownie zmieniono kierowni-
ka, zosta³ nim Salomon Hurland (lat 22), absolwent Szko³y Rabinów w Wilnie. Okaza³ siê
on dobrym nauczycielem i po 2 latach awansowa³ do szko³y ¿ydowskiej w Piotrkowie Try-
bunalskim, mieœcie gubernialnym. Stamt¹d w 1888 r. ponownie zosta³ przeniesiony na kie-
rownika szko³y w Czêstochowie. Podczas jego pobytu w Piotrkowie kierownikiem szko³y
czêstochowskiej by³ H. Ginsburg. Stabilizacja kadrowa nast¹pi³a dopiero w 1892 r., kiedy
to kierownikiem mianowano Markusa Ledera, zatrudnionego od 1888 r.20 Markus Leder
pe³ni³ swoj¹ funkcjê do wybuchu I wojny œwiatowej i cieszy³ siê powa¿aniem spo³ecznoœci
¿ydowskiej. Powa¿ne problemy kadrowe przechodzi³ oddzia³ ¿eñski. Po Ernestynie Wro-
c³awskiej przez szereg lat kierowniczkami by³y osoby wyznania prawos³awnego, co lud-
noœæ ¿ydowsk¹ nastawia³o do szko³y negatywnie. Od po³owy lat osiemdziesi¹tych funkcjê
starszej nauczycielki pe³ni³a Agrypina Szpigiel, a od 1889 r. do 1898 r. kierowniczk¹ by³a
Olga Naumowa (prawos³awna). Funkcjê drugiej nauczycielki w tym okresie pe³ni³a rów-
nie¿ osoba prawos³awna Maria Baranowska21. Polki przez ca³y okres funkcjonowania
szko³y by³y zatrudniane wy³¹cznie do nauki robót rêcznych, by³y to: Maria Trepka, Wero-
nika Dynkowska z Ko³a oraz Ludwika Jankowska, Maria S³onimska i Maria Chlebowska.
Sytuacja ta zmieni³a siê dopiero od 1898 r., gdy funkcjê kierowniczki objê³a czêstocho-
wianka Dorota Poznañska-Wajzer, zatrudniona w szkole od 1884 r.

Nauczyciele mieli stosunkowo dobre, jak na owe czasy, przygotowanie zawodowe.
Byli to absolwenci Szko³y Rabinów w Warszawie b¹dŸ w Wilnie, a tak¿e wychowankowie
gimnazjów i seminariów nauczycielskich. Wszyscy posiadali patenty nauczycielskie wy-
magane przez w³adze oœwiatowe.

Wynagrodzenie nauczycieli, w porównaniu do p³ac w innych szko³ach prowadzo-
nych przez gminy wiejskie b¹dŸ miejskie, by³o dobre. W 1868 r. kierownik otrzymywa³
rocznie 300 rubli srebrem oraz bezp³atne mieszkanie. Drugi nauczyciel otrzymywa³
250 rubli. W latach osiemdziesi¹tych odnotowano kilkakrotne podwy¿ki wynagrodze-
nia, co jednakowo¿ zwi¹zane by³o z inflacj¹. Ceny artyku³ów pierwszej potrzeby
wzros³y w latach 1884 do 1898 odpowiednio: wêgiel o 46%, miêso o 55%, chleb o 44%,
mleko o 50%, mas³o o 33%, buty o 50%22. W 1883 r. kierownik otrzymywa³ rocznie
350 rubli, drugi nauczyciel 280 rubli, a trzeci nauczyciel 250 rubli. Znacznie gorzej
p³atne by³y nauczycielki, p³acono im po 210 rubli rocznie bez podzia³u na funkcjê. Do-
piero w 1892 r. kobiety otrzyma³y pensjê zbli¿on¹ do wynagrodzenia mê¿czyzn. Kie-
rownik oddzia³u mêskiego Markus Leder otrzymywa³ 400 rubli, a kierowniczka od-
dzia³u ¿eñskiego Agrypina Szpigiel 350 rubli rocznie. W 1907 r. roczna pensja wymie-
nionego ju¿ Markusa Ledera wynosi³a 650 rubli, podczas gdy Dorota Poznañska-Waj-
zer zarabia³a 500 rubli, co œwiadczy o tym, ¿e kobiety ponownie otrzymywa³y ni¿sze
wynagrodzenie. Bardzo nisko wynagradzane by³y nauczycielki robót rêcznych —
w 1892 r. Ludwika Janowska otrzymywa³a 250 rubli rocznie, w 1898 r. Maria S³onim-
ska równie¿ 250 rubli rocznie, a Maria Chlebowska w 1909 r. — 330 rubli. By³o to jed-
nakowo¿ jedynie oko³o 50% wynagrodzenia kierownika oddzia³u mêskiego.

Pocz¹tek XX wieku charakteryzowa³ siê stosunkowo du¿¹ stabilnoœci¹ kadry na-
uczaj¹cej. Sk³ad grona nauczycielskiego przedstawia tabela 8.

Szkolnictwo ¿ydowskie w Czêstochowie w latach 1868 – 1914 33

20 Tam¿e.
21 Tam¿e.
22 E. P o d g ó r s k a, Szkolnictwo elementarne w £odzi w latach 1808 – 1914, £ódŸ 1966, s. 92.



Tabela 8. Grono nauczycielskie w 1909 r.

Lp. Imiê i nazwisko Nauczane przedmioty Funkcja

1 Markus Leder religia, jêzyk rosyjski, jêzyk polski kierownik oddzia³u mêskiego

2 Abraham Awier matematyka, historia Rosji, geografia
i przyroda

3 Gerszon Robbinson religia moj¿eszowa rabin

4 N. Sochaczewski œpiew (zajêcia zlecone)

5 Dorota Wajzer jêzyk polski, matematyka, jêzyk nie-
miecki jêzyk ¿ydowski

kierowniczka oddzia³u ¿eñ-
skiego

6 Chaja Liba Szapocznikow matematyka, jêzyk rosyjski, kaligrafia,
historia Rosji, geografia i przyroda

7 Maria Chlebowska prace rêczne

8 Estera Kijak religia moj¿eszowa (zajêcia zlecone)

9 dr Edward Kon lekarz szkolny (bezp³atnie od
1898 r.)

�ród³o: AP£, £DS, sygn.1689, passim.

W 1912 r. carski inspektor szkolny w Czêstochowie A. Jachontow realistycznie oce-
nia³, i¿ jest potrzeba uruchomienia trzech szkó³ ¿ydowskich w mieœcie. Potwierdza to
wniosek Towarzystwa Opieki Szkolnej przy Gminie Izraelskiej, podpisany 1 kwietnia
1916 r. przez dr. Ludwika Batawiê, do Magistratu Miasta Czêstochowy o otwarcie dwóch
szkó³ ¿eñskich i jednej mêskiej dla dzieci ¿ydowskich23. Stosunek ludnoœci ¿ydowskiej do
szkolnictwa carskiego zale¿a³ w du¿ym stopniu od charakteru tego szkolnictwa i od na-
uczycieli w nim zatrudnionych. Stanowisko ¯ydów— od ortodoksyjnych do zasymilowa-
nych — by³o niechêtne rusyfikacji i nauczaniu jêzyka rosyjskiego. Chederów by³o znacz-
nie wiêcej ani¿eli rz¹dowych szkó³ elementarnych.

2. Szkolnictwo prywatne

a) Chedery i szko³a talmud-tory

G³ówna uwaga ¿ydowskich rodziców, rabinatu i gminy wyznaniowej by³a nastawiona
na wychowanie i nauczanie dzieci w duchu religijnym. Od najm³odszych lat dziecko ¿y-
dowskie odwiedza³o cheder, który jednak nie dawa³ wykszta³cenia ogólnego. Ponadto od
XVI wieku przy ¿ydowskich gminach wyznaniowych istnia³y zak³ady szkolne dla dzieci
biednych, tzw. talmud-tory.

W chederach dzieci ¿ydowskie zapoznawa³y siê z wiedz¹ talmudyczn¹, a zdolniejsi
uczniowie kontynuowali naukê u wybitnych nauczycieli Talmudu. Pod koniec XIX wieku
w Czêstochowie znajdowa³o siê wielu rodziców ortodoksów, którzy nie posy³ali swoich
dzieci do szko³y publicznej ze wzglêdów religijnych.
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Chedery odpowiada³y polityce oœwiatowej w³adz carskich. Wychowywa³y w duchu
religijnym, w poszanowaniu wszelkiej w³adzy. Po wprowadzeniu nauki jêzyka rosyjskiego
i matematyki do planu nauczania uznano, ¿e mog¹ one funkcjonowaæ pod dyskretnym nad-
zorem w³adz oœwiatowych i policyjnych. Nie by³o du¿ych trudnoœci z uzyskaniem zezwo-
lenia na otwarcie chederu; zwracano jedynie uwagê na warunki sanitarne w lokalach.
W tym celu specjalna miejska komisja sanitarna wizytowa³a przeznaczone na szko³ê po-
mieszczenie i okreœla³a jego przydatnoœæ. W praktyce komisje bardzo liberalnie podcho-
dzi³y do tej sprawy i zatwierdzenia lokalu odmawiano tylko w przypadkach ra¿¹cego naru-
szenia przepisów sanitarnych.

Jak podaje Jerzy Tomaszewski, metody nauczania w chederach znacznie odbiega³y od
zasad pedagogicznych. W pracy nauczyciela „jego pomocnikiem by³ niezmiennie kanczik
(bat)… Jednak pomimo swych ograniczeñ szko³y te k³ad³y solidne podstawy ¿ycia zgod-
nego z Tor¹”24.

Do chederów dzieci uczêszcza³y ju¿ od 5 roku ¿ycia, a nauka odbywa³a siê na trzech
poziomach. Zaczynano od poznania Piêcioksiêgu. Du¿y nacisk k³adziono zw³aszcza
na poznanie trzeciej ksiêgi Tory, w której skodyfikowane s¹ przepisy o sk³adaniu ofiar
i o œwiêtach, a ponadto o tr¹dzie, zanieczyszczaj¹cych wyciekach, zakazie czynów niemo-
ralnych i karach za niepos³uszeñstwo25. Na drugim etapie nauki poznawano komentarze
Raszi (skrót od Rabbi Szlomo Icchaki z Troyes, 1040 – 1105) do Piêcioksiêgu. Trzeci etap
by³ poœwiêcony na studia Talmudu. Uczniowie, w wieku 12 – 13 lat, uczyli siê z niego na
pamiêæ obszernych traktatów. Metodyka nauczania w chederach nie zmienia³a siê od Œred-
niowiecza, by³a to metoda „wkuwania” na pamiêæ nauczanego materia³u.

Postêpowi ¿ydowscy dzia³acze oœwiatowi ju¿ na prze³omie XIX i XX wieku krytyko-
wali chedery. Œwiadczy o tym wypowiedŸ R. Centnerszwerowej na ³amach „Nowych To-
rów”:

Ni¿szym jeszcze typem uczelni s¹ tzw. chedery ur¹gaj¹ce ju¿ zupe³nie wszelkim
pojêciom o pedagogii, stanowi¹ce barbarzyñski prze¿ytek urz¹dzeñ œredniowiecz-
nych.

Fizyczna i umys³owa tortura dla nieszczêsnej, najdrobniejszej dziatwy — oto ich
treœæ jedyna. Mimo to pod opiekuñcze skrzyd³a kierowników ich, me³amedów, gar-
nie siê 9/10 masy ¿ydowskiej, zarówno z pobudek prawomyœlnoœci religijnej, jak
i z powodu utrudnionego dostêpu do szkó³ innych26.

15 czerwca 1888 r. warszawski genera³-gubernator Józef Hurko wyda³ przepisy
o otwieraniu i utrzymaniu ¿ydowskich szkó³ wyznaniowych w guberniach Kraju Przywiœ-
lañskiego. Wprowadza³y one obowi¹zek nauczania jêzyka rosyjskiego oraz matematyki
przez uprawnionych nauczycieli. Przepisy te wesz³y w ¿ycie w roku szkolnym 1888/89.
Me³amedzi nie byli przygotowani do nauczania jêzyka rosyjskiego. Musieli wiêc zatrud-
niaæ nauczycieli posiadaj¹cych odpowiednie patenty.

Ludnoœæ ¿ydowska przyjê³a nauczanie jêzyka rosyjskiego jako z³o konieczne. Jej po-
dejœcie wynika³o z wielu powodów. Jednym z nich by³o przekonanie, ¿e dzieciom ¿ydow-
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skim inna nauka poza t¹, jak¹ otrzymywa³y do tej pory w szkó³kach wyznaniowych, jest
zbyteczna.

W 1888 r. odnotowano w guberni piotrkowskiej 228 chederów. W 1889 r. rozpoczêto
akcjê wydawania zezwoleñ. W 1890 r. funkcjonowa³y 242 placówki, w 1904 r. ich liczba
wzros³a do 352, a w 1912 r. by³o ich 36127. W Czêstochowie akcjê wydawania koncesji
rozpoczêto w 1889 r. Pierwsze koncesje 3 sierpnia tego¿ roku otrzymali: Bender Reisenste-
in, Cyryl Sadokierski, Helena Friedländer, Jakub Edelist, Szlama Binder, Tobiasz Fitmann,
Lejbuœ Landau, Szmul Gradon, Chil Krakauer, Hersch Bratmann, Szmul Bichtmann i anal-
fabeta Haskiel Hartonowicz28. Przeciêtne op³aty w chederze wynosi³y od 1,5 do 10 rubli
miesiêcznie. Zarobki w fabrykach w Czêstochowie wynosi³y wówczas: mê¿czyŸni przy
11,5-godzinnej pracy w fabrykach otrzymywali 4 – 5 rubli tygodniowo, a kobiety od 1,80
do 2, 50 rb., wyj¹tkowo do 3 rubli tygodniowo. ¯ydzi pracowali g³ównie w fabrykach, któ-
rych w³aœcicielami byli ich wspó³wyznawcy; by³y to: fabryka gwoŸdzi i konstrukcji do pa-
rasoli, fabryka papieru i celulozy, fabryki w³ókiennicze. Tak¿e w hucie „Wulkan” praco-
wa³o wielu ¯ydów29.

W koncesjach okreœlano, ilu ka¿dy me³amed mo¿e przyj¹æ uczniów (najczêœciej by³o
to od 17 do 53 dzieci). Okreœlano równie¿, kto bêdzie uczyæ j. rosyjskiego oraz matematy-
ki. Powa¿ny problem by³ ze znalezieniem nauczycieli jêzyka rosyjskiego. Nikt z ¯ydów
czêstochowskich nie posiada³ uprawnieñ do nauczania tego przedmiotu. Wnoszono wiêc
petycje o prze³o¿enie o rok obowi¹zku nauczania lub wreszcie o nauczanie go w szko³ach
miejskich. Carska ochrana pilnie strzeg³a, jak realizowany jest obowi¹zek nauczania tego
przedmiotu i ju¿ w pierwszym roku zawiadomi³a £ódzk¹ Dyrekcjê Szkoln¹, i¿ u Jakuba
Edelista uczy siê jedynie po 1/4 godziny, a niejaki Szmul Gradon zaprzesta³ nauczania jê-
zyka rosyjskiego ju¿ 15 stycznia 1890 r.30

W praktyce nadzór nad nauk¹ jêzyka rosyjskiego w chederach by³ nik³y. Me³ame-
dzi wype³niali w tym wzglêdzie obowi¹zki jedynie formalnie, a istniej¹ce usterki car-
skie w³adze oœwiatowe tolerowa³y. Organizacjê chederów w Czêstochowie przedsta-
wia tabela 9.

W ¿ydowskim szkolnictwie w Czêstochowie miejsce oddzielne zajmowa³a talmud-to-
ra. Wprawdzie nie by³a to szko³a we w³aœciwym sensie tego s³owa, oznacza³a jednak pe-
wien postêp w porównaniu z chederami.W talmud-torze naukê pobiera³y dzieci ¯ydów or-
todoksyjnych, którzy nie mieli zaufania do szko³y publicznej, a nie by³o ich staæ na chede-
ry. Bardziej postêpowi religijni ¯ydzi pragnêli wprowadziæ do talmud-tory inny system na-
uczania, bior¹c pod uwagê program szkó³ rz¹dowych. Talmud-tora mia³a do spe³nienia
okreœlone zadania wychowacze na ¿ydowskiej ulicy, zastêpowa³a bowiem dzieciom orto-
doksów szko³ê w sytuacji, gdy nie uczêszcza³y one do szkó³ œwieckich.

W 1896 r. czêstochowscy ¿ydowscy dzia³acze oœwiatowi wyst¹pili do kuratora WON
o zezwolenie na otwarcie prywatnej szko³y talmud-tory. 10 grudnia tego¿ roku w³adze car-
skie zezwoli³y na jej uruchomienie przy ul. Garncarskiej 6/8. Komitet szkolny tworzyli:
dr J. Russ, H. Markusfeld, R. Tender, L. Werde, dr A. Wolberg, L. Weinberg, B. Hellmann,

36 Kazimierz Rêdziñski

27 R. K u c h a, dz. cyt., s. 74; por. równie¿ S. C h m i e l e w s k i, Stan szkolnictwa wœród ¯ydów w Polsce,
„Sprawy Narodowoœciowe” 1937, nr 1 – 2, s. 38.

28 AP£, £DS, sygn. 2732, b. pag.
29 S.R. L a n d a u, dz. cyt., s. 43.
30 AP£, £DS, sygn. 2732, b. pag.



M. Henig, M. Herz, J. Herz, S. Hertz, J. Imich, dr E. Kon. Roczny bud¿et szko³y opiewa³
na 3000 rubli. W szkole spo³ecznie uczyli: dr L. Batawia, dr E. Kon, J. Imich, Weinberg
i M. Herz, których w³adze carskie nie uzna³y za nauczycieli i wdro¿y³y œledztwo w tej spra-
wie za nielegalne nauczanie31.

Tabela 9. Chedery w Czêstochowie w 1897 r.

Lp. W³aœciciel Liczba uczniów
Nauczyciele j. rosyjskiego

i matematyki

1 Berliner Wolf 43 Szmul Sznapper

2 Bratmann Woler 42 Simcha Z³otnik

3 Bronch Mosiek 39 w³aœciciel

4 Dukat Mosiek 41 Szmul Sztajer

5 Edelist Jakub 45 w³aœciciel

6 Freiermauer Mosiek 40 Jakub Edelist

7 Fitmann Tobiasz 60 Markus Leder

8 Gradon Szmul 51 Szmul Sztajer

9 Gralek Besser 45 Szmul Sznapper

10 Koblinc Szymon 48 Jakub Edelist

11 Kunsiens Icek 40 Simcha Z³otnik

12 Landau Lejbuœ 17 Szmul Sznapper

13 Lapides Izrael 50 w³aœciciel

14 Montag Józef 50 w³aœciciel

15 Najmanowicz Herz 40 Szmul Sznapper

16 Potasiewicz Herz 39 Jakub Edelist

17 Rachtmann Szmul 38 Jakub Edelist

18 Reisenstein Bender 40 Markus Leder

19 Rosenfeld Lew 50 w³aœciciel, matematyki uczy
jego córka Otylia

20 Sadokierska Cirla 35 Markus Leder

21 Starka Icek 40 Markus Leder

22 Szocher Jakub 38 Jakub Edelist

23 Sztajnic Jakub 50 Jakub Edelist

�ród³o: AP£, £DS, sygn. 2732, passim.

b) Prywatne szko³y elementarne

W³adze carskie w Królestwie prowadzi³y politykê ograniczania sieci prywatnego
szkolnictwa elementarnego. Udzielaj¹c koncesji na prowadzenie szkó³ prywatnych,
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31 Tam¿e, sygn. 1691, k. 35 – 37.



zwraca³y baczn¹ uwagê na przynale¿noœæ wyznaniow¹ i narodow¹ w³aœcicieli. Kandy-
datom staraj¹cym siê o za³o¿enie w³asnej szko³y stawiano wysokie wymagania,
zw³aszcza w zakresie znajomoœci jêzyka rosyjskiego. Zakres i treœæ nauczania w szko-
³ach prywatnych nie móg³ wykraczaæ poza obowi¹zuj¹cy program nauczania rz¹dowej
szko³y elementarnej.

Pod koniec XIX wieku inicjatywa otwierania œwieckich szkó³ prywatnych w Czêsto-
chowie wysz³a bez w¹tpienia ze strony w³adz carskich. W 1888 r. niejaki Juda Cywka (rec-
te Cywwier) otworzy³ szko³ê prywatn¹ dla ch³opców. W kwietniu tr. przyby³ on do Czêsto-
chowy z Odessy, a ju¿ 28 wrzeœnia otworzy³ szko³ê, po uprzedniej zgodzie kuratora War-
szawskiego Okrêgu Naukowego. Rozpoczêcie nauki odby³o siê z udzia³em jedynie 12
uczniów, którzy niebawem opuœcili szko³ê z racji planu nauczania.

Tabela 10. Tygodniowa siatka godzin w szkole J. Cywki

Lp. Przedmiot Klasa I Klasa II Ogó³em

1 Jêzyk rosyjski 9 6 15

2 Jêzyk niemiecki 3 4 7

3 Jêzyk polski 2 2 4

4 Arytmetyka 7 6 13

5 Kaligrafia 4 3 7

6 Religia 3 3 6

7 Przyroda — 2 2

8 Geografia — 1 1

Razem 28 27 55

�ród³o: AP£, £DS, sygn.1689, k. 492.

Plan nauczania przewidywa³ wiêcej godzin z jêzyka rosyjskiego (15) ni¿ nawet obo-
wi¹zuj¹cy w Warszawskim Okrêgu Naukowym plan dla szkó³ miejskich (12) i wiejskich
(14). Nie uczono jednak jêzyka hebrajskiego lub jidysz, co dla ¯ydów by³o nie do zaakcep-
towania. Jêzyka rosyjskiego, matematyki, przyrody i geografii uczy³ Jakub Rechnic, a jê-
zyka polskiego i kaligrafii Józef Zrodkiewicz, Polak sprowadzony z £êczycy. Podj¹³ te¿
pracê Wolf Fried, lecz z powodu zatargu z w³aœcicielem opuœci³ placówkê. Szko³a upad³a
w 1893 r. z braku uczniów, a jej w³aœciciel wyjecha³ z Czêstochowy32.

Po rewolucji 1905 r. polityka caratu w dziedzinie szko³y elementarnej uleg³a pewnemu
z³agodzeniu. Drug¹ œwieck¹ szko³¹ prywatn¹ dla dziewcz¹t by³a szko³a Estery Dwojry Ki-
jak. Otwarto j¹ 27 paŸdziernika 1907 r. w wynajêtym lokalu przy I Alei 8. W pierwszym
roku istnienia liczy³a ona 51 uczennic, by do 1914 r. utrzymaæ stabilnie 57 – 59 dziew-
cz¹t33. W³aœcicielka w 1909 r. wyst¹pi³a do kuratora WON o zgodê na nadobowi¹zkowe
nauczanie jêzyka polskiego. Plan nauczania odpowiada³ potrzebom lokalnej spo³ecznoœci
¿ydowskiej, a zw³aszcza osobom ze sfer œredniozamo¿nych.
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32 Tam¿e, sygn. 2617, b. pag. W 1904 r. szko³ê mêsk¹ otwar³ niejaki Szmul Rudy z Odessy, przy ul. Szkolnej 3.
Brak jest jednak¿e jakichkolwiek materia³ów na ten temat.

33 Tam¿e, sygn. 2615, k. 4.



Tabela 11. Tygodniowa siatka godzin szko³y E. Kijak

Lp. Przedmiot Klasa I Klasa II Klasa III Ogó³em

1 Religia 2 2 2 6

2 Jêzyk ¿ydowski (jidysz) 3 3 3 9

3 Jêzyk rosyjski 11 10 11 32

4 Arytmetyka 7 7 7 21

5 Roboty rêczne 2 2 2 6

6 Kaligrafia 2 2 2 6

Razem 27 26 27 80

�ród³o: AP£, £DS, sygn.1689, k. 38.

c) Szko³a Rzemieœlnicza

W Czêstochowie funkcjonowa³a Szko³a Rzemieœlnicza dla ch³opców, która by³a pod-
stawowym narzêdziem s³u¿¹cym przekwalifikowaniu ludnoœci ¿ydowskiej. Szko³ê
powo³ano na wzór istniej¹cej od 1892 r. w £odzi Szko³y Rzemieœlniczej usytuowanej przy

szkole talmud-tory, gdzie nauczano tkactwa i œlusarstwa.

Zgodnie z ustaw¹ o szkolnictwie zawodowym z 1888 r. w Rosji istnia³y 3 typy szkó³

przemys³owych, by³y to: œrednie szko³y techniczne, ni¿sze szko³y techniczne oraz szko³y

rzemieœlnicze. Szko³y rzemieœlnicze powo³ano g³ównie dla praktycznego kszta³cenia

przysz³ych robotników. W programie nauczania obowi¹zywa³y nastêpuj¹ce przedmioty:

religia, jêzyk rosyjski, arytmetyka, rachunkowoœæ, geometria, pocz¹tki fizyki, technologia

drewna i metalu, rysunki geometryczne i techniczne, zajêcia praktyczne i œpiew34.

W 1898 r. przy szkole stowarzyszenia Talmud-Tora przy ul. Garncarskiej 6/8 otwarto

uzupe³niaj¹ce kursy rzemieœlnicze dla terminatorów. Inicjatorami ich powo³ania byli Henryk

i Józef Markusfeldowie. Pierwszym kierownikiem kursów zosta³ Schreiber, a kolejnymi Je-

lic oraz Gewircmann, z którego inicjatywy wprowadzono egzaminy koñcowe35.

W 1904 r. kursy owe przekszta³cono w szko³ê rzemieœlnicz¹. Jako nauczyciele praco-

wali w niej: Abraham Awner, Dorota Wajzer, Lidia Weitraub, Józef Baruch Warmund, Be-

rek Abraham Weinberg, Markus Leder, Izrael Samsonowicz, Jakub Edelist. Pocz¹tkowo

by³a to szko³a uzupe³niaj¹ca dla terminatorów ucz¹cych siê w prywatnych warsztatach rze-

mieœlniczych w zakresie œlusarstwa i stolarstwa. Plan zajêæ teoretycznych, przedstawiony

w tabeli 12, by³ skromny z racji wielogodzinnego pobytu u majstrów.

W roku szkolnym 1904/5 uruchomiono Szko³ê Rzemieœlnicz¹ dla 38 ch³opców w wie-

ku 12 – 14 lat. W 1914 r. szko³a uczy³a 350 uczniów36. Uczniowie szko³y rekrutowali siê ze

œrodowisk robotniczych. Szko³a pocz¹tkowo by³a bezp³atna, a uczniowie otrzymywali

obiady. Op³aty wprowadzono po uruchomieniu w³asnych warsztatów. Tygodniow¹ siatkê

godzin szko³y przedstawia tabela 13.
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35 AP£, £DS, sygn. 1689, k. 508 i n.
36 B. U r b a n o w i c z, Rzemios³o w Czêstochowie w okresie miêdzywojennym (1918 – 1939), Czêstochowa

2004, s. 41.



Tabela 12. Tygodniowy plan zajêæ kursów rzemieœlniczych

Lp. Przedmiot Oddzia³ I Oddzia³ II

1 Jêzyk rosyjski 2 2

2 Jêzyk polski 2 —

3 Jêzyk ¿ydowski 2 2

4 Historia ¯ydów 2 —

5 Arytmetyka 2 2

6 Religia — 2

Razem 10 8

�ród³o: AP£, £DS, sygn. 1689, k. 508.

Tabela 13. Tygodniowa siatka godzin w Szkole Rzemieœlniczej w 1905 r.

Lp. Przedmiot Klasa I Klasa II

1 Jêzyk rosyjski 3 3

2 Jêzyk ¿ydowski 1 1

3 Jêzyk polski 1 —

4 Historia ¯ydów 1 1

5 Matematyka 2 2

6 Rysunek techniczny 8 13

7 Teoria rzemios³a 2 4

8 Warsztaty 42 33

Razem 60 57

�ród³o: AP£, £DS, sygn. 1689, k. 586.

Od 29 marca 1905 r. kierownikiem Szko³y Rzemieœlniczej zosta³ in¿. Nachman Asso-
rodobraj z Warszawy, absolwent Warszawskiej Szko³y Realnej oraz Szko³y Mechanicz-
no-Technicznej Rotwanda i Wawelberga37. Dziêki niemu powsta³a nowoczesna szko³a
techniczna o specjalnoœciach: mechaniczno-œlusarskim, meblarsko-stolarskim oraz ko³o-
dziejskim. Bud¿et na rok 1913 wynosi³ 10 tysiêcy rubli, na co sk³ada³y siê: wp³atyMarkus-
feldów w wysokoœci 500 rubli, dotacja Jewish Colonisation Assotiation z Pary¿a — 4900
rubli, dotacja miejscowej gminywyznaniowej—1500 rubli oraz wp³ywy z czesnego, które
wynosi³o 150 rubli za ca³y okres nauczania38. Ogólne wp³ywy notowano tak¿e z us³ug
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37 AP£, £DS, sygn. 1689, k. 586.
38 A. G o t t l i e b,Handwerkesschule, [w:]Czenstochower Jidn, pod red. R. M a h l e r a, Nowy Jork 1947,

s. 68 – 70. Od 1914 r. wsparcia finansowego szkole udziela³ równie¿ Magistrat miasta, i tak w 1914 r. by³o to
450 rubli, w 1915 — 1500 rb., 1916 — 450 rb. Bud¿et szko³y w 1916 r. wynosi³ 5790 rb., wydatki przezna-
czono na: pensje dla 6 nauczycieli — 3840 rb., energiê elektryczn¹ — 300 rb., opa³ — 200 rb., stró¿a
i sprz¹tanie — 500 rb., ubezpieczenie — 50 rb., remont budynku — 300 rb. Dochody oparto na: subsydium
gminy wyznaniowej — 1500 rb., darowizna dra J. Markusfelda — 1200 rb., odsetki od kapita³u — 300 rb.,
inne ofiary — 390 rb. Niedobór wynosi³ 2400 rb. O tyle wnioskowanie o subwencjê do magistratu (APCz,
AM, sygn. 7068, k. 9 i 22). Jak podaje Urbanowiczowa, w latach 1918 – 1939 uczniowie wyznania chrzeœci-
jañskiego stanowili od 6 do 19% ogó³u (B. U r b a n o w i c z, dz. cyt., s. 193).



i wyrobów w³asnych warsztatów. Szko³¹ opiekowa³ siê komitet szkolny w sk³adzie: Hen-
ryk i JózefMarkusfeldowie, in¿. Ratner, Stanis³awHerz, Henig Frenkl, dr L. Batawia i dyr.
N. Assorodobraj39.

W 1913 r. nauczali w niej: Abraham Awner — jêzyka rosyjskiego i jêzyka polskiego,
N. Oks — jêzyka rosyjskiego i matematyki, Perec Wilenberg — rysunku technicznego,
M. Wajsberg — j. ¿ydowskiego i historii ¯ydów. W szkole zatrudnionych by³o 6 nauczy-
cieli i 3 majstrów40.

Powstanie ¿ydowskiego szkolnictwa zawodowego by³o zmian¹ koncepcji kszta³cenia
m³odego pokolenia ¯ydów na rzecz spo¿ytkowania efektów edukacji dla ruchu rewitaliza-
cji spo³ecznej41.

Szkolnictwo ¿ydowskie w Czêstochowie w latach 1868 – 1914 41

39 A. G o t t l i e b, dz. cyt., s. 68 i n. O aktywnoœci inteligencji ¿ydowskiej na polu szkolnictwa zobacz rów-
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