PRA CE N A U K O W E A kadem ii im. Jana Długosza w Częstochow ie
Seria: Pedagogika

t. XVI, 2007

A g n ie s z k a K A C Z Y Ń S K A

Pryw atne Żeńskie Gimnazjum H um anistyczne
Żydow skiegor Towarzystwa
Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie

W ojew ództw o lwowskie w raz ze Lwowem w okresie m iędzywojennym cha
rakteryzow ało się bardzo dużym potencjałem ludnościowym . Pod względem
liczby m ieszkańców plasow ało się na drugim m iejscu w Polsce po w ojew ódz
twie warszaw skim . Podobnie przedstaw iała się sytuacja pod względem liczby
ludności żydow skiej. W latach 1921-1931 Żydzi Lwowa i w ojew ództw a lwow
skiego stanowili 11% ogółu ludności żydowskiej zamieszkującej II R zeczpospo
litą1.
Żydzi nie byli społecznością jednorodną ani pod względem politycznym , ani
religijnym . M iało to swoje odbicie w ich system ie edukacji. W okresie m iędzy
wojennym szkolnictw o żydow skie rozw ijało się w trzech kierunkach: ortodok
syjnym, narodow ohebrajskim i jidyszystycznym 2. Szkoły ortodoksyjne skupione
były wokół partii: Agudas Israel i M izrachi. szkoły narodow ohebrajskie zakła
dało stow arzyszenie Tarbut. Natom iast szkolnictw o jidyszyslyczne funkcjono
wało pod patronatem Centrale-Jidysze Szuł-Organizacje (CISZO). Poza wpły
wami politycznym i rozwijało się także pryw atne i społeczne szkolnictwo ży
dowskie. Jednym ze stow arzyszeń, w obrębie którego zakładano prywatne
szkoły żydow skie, było Żydow skie Towarzystwo Szkoły Ludowej i Średniej2.
Pierw sze ŻTSLiŚ powstało we Lw owie w 1918 r. pod przew odnictw em Izraela
M unzera i tam pow ołano dw a gim nazja żeńskie i męskie. Szkoły ŻTSLiŚ były
1 W. W i e r z b i e n i e c, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Zagad
nienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003, s. 33.
‘ D. D a c h ó w n a. Szkolnictwo hebrajskie w Polsce, „Sprawy Narodowościow e” 1935, nr 3-4,
s. 245.
3 R. Ż e b r o w s k i , Z. B o r z y m i ń s k a , Kultura Żydów polskich w X X wieku. Warszawa
1993, s. 96-101.

szkołam i utrakw istycznym i, polsko-hebrajskim i, a ich celem było w ychowanie
m łodzieży w duchu narodow opolskim i narodowożydowskim .
Celem tego artykułu jest ukazanie działalności pedagogicznej Prywatnego
Żeńskiego G im nazjum H um anistycznego Żydow skiego Tow arzystw a Szkoły
Ludowej i Średniej we Lwowie.
G im nazjum było jedną z czterech szkół ogólnokształcących dla młodzieży
żydow skiej po daw nym 6 -letnim progim nazjum Józefy G oldblalt-Kam erling,
gim nazjum pryw atnym Adeli Karp-Fuchs i gim nazjum m ęskim ŻTSLiŚ. jakie
flinkcj ono w ały we Lw owie w okresie m iędzywojennym .
Szkoła m ieściła się w raz z gim nazjum m ęskim w budynku przy ulicy Zygm untow skiej 17. Budynek szkolny budził jednak wiele zastrzeżeń zarówno pod
w zględem wielkości, ja k i urządzenia. W izytujący go w roku szkolnym 1931/32
okręgow y w izytator szkół Eugeniusz Baliński wyrazi! się o nim w następujący
sposób: ..Lokal szkolny [...] nie przystosow any do celów szkolnych [...]. W ąski
długi ganek, przejścia przez klasy. Brak odnośnych urządzeń higienicznosanitarnych”4.
N atom iast w izytujący go w 1935 r. Tadeusz W oytoń napisał o nim tak: ..Lo
kal, jak w roku ubiegłym [...]. Sala gim nastyczna poza lokalem szkolnym. W ła
sna sala gim nastyczna dopiero pod dachem. Zew nętrznie pozostaw ia lokal dość
dużo do życzenia pod względem czystości [...]. Niewygodne są nadto dwie klasy
przechodnie i zbyt duża ilość drzwi łączących poszczególne klasy, a więc nie
zapobiegająca temu. by w czasie nauki odgłosy z jednej sali szkolnej nie dosta
wały się do drugiej
Początkow o, zgodnie z obowiązującym i ustawam i, szkoła funkcjonow ała
jako 8 -letm e gim nazjum ogólnokształcące. Po wprow adzeniu ustawy .,0 ustroju
szkolnictw a” w 1932 r .6 8 -letnie gim nazjum przekształcono na 4-letm e i utwo
rzono 2-letnie liceum o profilu hum anistycznym . We lw ow skim gim nazjum
ŻTSLiŚ liceum zaczęło funkcjonow ać od roku szkolnego 1937/387.
Do szkoły uczęszczały Żydówki. Z decydow ana ich w iększość pochodziła ze
Lwowa. Najczęściej pochodziły ze sfer średniozam ożnych, gdzie rodzice byli
kupcam i i przem ysłow cam i. W roku szkolnym 1932/33 114 uczennic m iało ro
dziców kupców i przem ysłow ców, 16 - rzemieślników'. 26 - urzędników pry
watnych, 2 - urzędników państw ow ych, 15 - ajentów handlow ych, 3 - nauczy
cieli. 3 - przedstaw icieli wolnych zawodów. 48 - uczennic pochodziło z rodzin.

4 Centralnyj Derżawnyj Istoricznyj Aichiw wo Lwowie (dalej CDIAL) f. 179, op. 3, sygn. 845.
k. 8.

4 Tamże, k. 156.
6 .1. M i ą s o. Historia wychowania wiek XX, 1.1, W arszawa 1984, s. 64.
Sprawozdanie Kierownictwa Gimnazjum Żeńskiego i Liceum Żydowskiego Towarzystwa Szkoły
Ludow ej i Średniej we Lwowie za rok szkolny 1937/38, Lwów 1938, s. 30.

gdzie rodzice nie pracow ali (wdowy, inwalidzi, osoby bezrobotne)8. W roku
szkolnym 1938/39 82 uczennice m iały rodziców urzędników państw ow ych
i w łaścicieli firm pryw atnych, 222 - kupców i przem ysłow ców, 39 - rzem ieślni
ków i robotników, a 55 - innych zaw odów 9.
T abela 1. Liczba uczennic Prywatnego Żeńskiego Gim nazjum H um anistyczne
go Żydow skiego Tow arzystw a Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

R ok szkolny
1928/29
1931/32
1932/33
1934/35
1936/37
1938/39

L iczba uczennic
324
271
229
287
379
361

Źródło: CDIAL, f. 179, op. 3, sygn. 845, k. 20, k. 46, sygn. 855. k. 73, 127. 192, sygn. 876, k. 3.

Program nauczania realizow any w gim nazjum był zgodny z program em m i
nisterialnym , obow iązującym w gim nazjach typu hum anistycznego. Językiem
w ykładow ym był język polski. W każdej klasie, w wym iarze 4 godzin tygo
dniowo nauczano także języ k a hebrajskiego, a w w ym iarze 2 godzin historii
żydow skiej. Prowadzono także zajęcia nadobow iązkowe. Były to na przykład
język francuski, śpiew chóralny, gim nastyka rytm iczna 10 czy esperanto. W pracy
dydaktycznej posługiw ano się różnorodnym i m etodam i nauczania. N a lekcjach
z przedm iotów hum anistycznych posługiw ano się głównie m etodą dyskusyjną
oraz tzw. ,.metodą pod kierunkiem nauczyciela”. Zajęcia były także w zbogacane
odpow iednio dobraną lekturą i tekstam i źródłowym i. N atom iast zajęcia z przed
m iotów przyrodniczych, takich jak: fizyka, geografia, przyrodoznaw stw o reali
zow ano m etodą laboratoryjną. N auczanie w zbogacano także w yświetlaniem fil
mów, organizow aniem pokazów i w ycieczek naukowych. W celu zaktyw izow a
nia uczennic do sam odzielnej pracy stosowano także referaty11.
W gim nazjum duży nacisk kładziono na nauczanie przedm iotów hum ani
stycznych, głów nie języków . Skutecznej nauce tych przedm iotów m iała służyć
poza zajęciam i odpowiednio zaopatrzona w literaturę biblioteka szkolna. N a ze
braniach rady pedagogicznej apelow ała o to kierow niczka gim nazjum Betty Furm anowa. „Prywatne lektury z zakresu języków m uszą odgryw ać w ażną rolę przy'
8 CDIAL. f. 179, op. 3, sygn. 845, k. 49.
K. R ę d z i ń s k i, Edukacja interkulturowa w szkolnictwie żydowskich zrzeszeń społecznych
w M alopolsce w latach 1918-1939, [w:] Historia wychowania w kształceniu nauczycieli. Tradvcja
i współczesność. Teoria i praktyka, red. T. G u m u 1 a, S. M a j e w s k i, Kielce 2005, s. 332.
Sprawozdanie Kierownictwa Gimnazjum Żeńskiego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej
i Średniej we Lwowie za rok szkolny 1932/33, Lwów 1933, s. 4.
1 Sprawozdanie Kierownictwa Gimnazjum Żeńskiego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej
i Średniej we Lwowie za rok szkolny 1933/34, Lwów 1934, s. 6

nauce [...] jeśli chcem y osiągać rezultaty pracy zadawalające. M łodzież musi
czytać po polsku, hebrajsku i niem iecku pod wytrawnym kierow nictw em nauczyciela-fachow ca. Biblioteka szkolna i biblioteki klasowe m ogą zaopatrywać
uczennice w doborow ą lekturę. Dwa razy w tygodniu w godzinach będzie
otw arta dla uczennic w szkole czytelnia, w której pod opieką pań w ychow aw 
czyń będą czytały czasopism a” 12.
W szkole, poza biblioteką polską, niem iecką, hebrajską funkcjonow ały tak 
że biblioteka naukow a, popularnonaukow a i filologiczna. W spólne dla obu gim 
nazjów były także: dział z literaturą przyrodniczą, fizyczno-chem iczną oraz pe
dagogiczną dla nauczycieli. Początkow o była jed n a i wspólna dla obu szkól bi
blioteka polsko-niem iecka. W roku szkolnym 1935/36 dokonano jej podziału.
Od tej pory każdą ze szkół posiadała oddzielnie bibliotekę z literaturą w języku
polskim i niem ieckim . W gim nazjum żeńskim najliczniejszy księgozbiór posia
dała biblioteka polska. Znajdow ały się tu 632 dzieła. Liczny byl także księgo
zbiór biblioteki hebrajskiej. Znajdow'alo się tu 536 tomów książek. Biorąc pod
uwagę czytelnictw o w działach językow ych, średnio każda korzystająca uczen
nica w ypożyczyła po 6 książek z biblioteki polskiej, 3 z niemieckiej i 2 z hebraj
skiej. W szkole dla nauczycieli abonow ano m iedzy innymi takie czasopisma,
jak: ..Gim nazjum ”, „Encyclopedia W ychow aw cza”, „M uzeum ” oraz „O św iata
i W ychow anie” 13.
Ważny elem ent procesu kształcenia stanowiły klasopracow nie w yposażone
w pom oce dydaktyczne. W szkole znajdow ały się pracow nia biologiczna, fizyczno-chem iczna oraz pracow nia zajęć praktycznych. Były one wspólne dla
obu zakładów. W roku szkolnymi 1937/38 w pracowni biologicznej znajdow ało
się 1064 pom ocy dydaktycznych, a w fizyczno-chem icznej 1582. Odpowiednie
w yposażenie posiadała także pracow nia zajęć praktycznych. W zakładzie znaj
dował się także aparat projekcyjny w raz z filmami ni.in. do takich przedm iotów,
jak geografia, historia, fizyka, w ychowanie fizyczne i sport czy literatura. K aż
dego roku ze środków finansow ych tow arzystw a oraz subwencji koła rodziciel
skiego do klasopracow nie dokupyw ano nowe środki dydaktyczne14.
Bardzo istotnym elem entem procesu ksztalcąco-w ychow aw czego były kola
naukowe. Zakładano je z inicjatyw y nauczycieli i uczennic. Poza rozbudzaniem
i zaspokajaniem ciekaw ości poznawczej ich celem było także kształtow anie
postaw prospołecznych. W gim nazjum żeńskim funkcjonow ały m.in. kolo spo
łeczne, kulturalne i sportowe. Prężnie działało tu kolo społeczne. Składały się na
nie m.in. sekcje: charytatyw na, adm inistracyjno-higieniczna oraz Liga M orska
12 CDIAL, f. 179, op. 3, sygn. 876, k. 3.
13 Sprawozdanie Kierownictwa Gimnazjum Żeńskiego Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i
Średniej we Lwowie za rok szkolny 1935/36, Lwów 1936, s. 5-6.
14 Sprawozdanie K ie ro w n ic za Gimnazjum Żeńskiego i Liceum Żydowskiego T o w a rzysza Szkoły
Ludowej i Średniej we Lwowie za rok szkolny 1938/39, Lwów 1939, s. 5-7.

i Kolonialna. Kolo to koncentrow ało się głów nie na działalności praktycznej.
W ram ach sekcji charytatywnej działała na przykład sam opom oc koleżeńska,
która ze swoich dochodów (na które składały się datki uczennic, dochody z za
baw klasowych) w spierała finansowo mniej zam ożne uczennice. Co miesiąc sa
m opom oc koleżeńska w ypłacała stypendia najuboższym koleżankom . W obrębie
kółka działała także akcja rodzinna, która z kolei zajm ow ała się rozdawaniem
żyw ności najuboższym rodzinom . W szkole działało także koło kulturalne.
Funkcjonow ały w nim sekcje hebrajska i palestyńska. Uczestniczki tych sekcji
nie tylko przygotow yw ały referaty, ale urozm aicały także zajęcia projekcjam i
film ów o Palestynie. W roku szkolnym 1938/39 na spotkaniach sekcji w ygło
szono m iędzy innym i referaty na następujące tem aty: „Idea pracy w żydostw ie”,
„O pieka społeczna w żydostw ie”, „N ow a Palestyna”, „U niw ersytet hebrajski”
i „Znaczenie legionu żydow skiego” . Sekcja dążyła także do współpracy z inny
mi szkołam i. W 1939 r. na przykład udało się naw iązać korespondencje z gim 
nazjum hebrajskim w Hajfie. N a spotkaniach sekcji rozpow szechniano także
prasę hebrajską. W ram ach koła sportowego działały w szkole sekcje między
innymi pingpongow a, siatkówki, łyżwiarska, narciarska, tenisow a oraz pływ ac
ka. Poprzez organizow anie rozgrywek i zaw odów m iędzyszkolnych uczennice
gim nazjum naw iązyw ały w spółpracę z innymi szkołam i w mieście. W rozgryw
kach piłki siatkowej udało im się na przykład naw iązać kontakt z gim nazjum
żeńskim A. Karp-Fuchsowej, a także z gim nazjum ukraińskim 15.
N ajistotniejszym elem entem procesu kształcenia i w ychow ania była kadra
pedagogiczna. Żydow skie Towarzystwo Szkoły Ludowej i Średniej dbało o to,
aby zatrudniać w swoich placów kach nauczycieli o odpow iednich predyspozy
cjach zawodow ych. Celem tow arzystw a było także w ykształcenie dla swoich
potrzeb także tzw. nauczycieli własnych. W trosce o rozwój zaw odow y kadry
pedagogicznej organizow ano tu rady pedagogiczne, na których organizowano
szkolenia dotyczące dydaktyki i m etodyki nauczania. O podniesienie swoich
kw alifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dbali także
sam i nauczyciele. Brali oni udział w konferencjach organizow anych nie tylko na
terenie Lwow a, ale i całego kraju 16. W żeńskim gim nazjum ŻTSLiŚ grono peda
gogiczne rocznie kształtow ało się na poziom ie 20 nauczycieli. Część z nich pra
cow ało także w gim nazjum m ęskim 17.

15 Tamże, s. 19-22.
16 Sprawozdanie [...] 1933/34, s. 15-16.
11Sprawozdanie [...] 1937/38, s. 3-5.

Tabela 2. Grono pedagogiczne Żeńskiego G im nazjum H um anistycznego
ŻTSLiŚ we Lw owie w roku szkolnym 1937/38
Lp.
Im ię i nazw isko nauczyciela
N azw a przed m io tu
1.
Feuerm enowa Betty
Przełożona gimnazjum, j. łaciński
2.
Bundówna Olga
J. polski, j. niemiecki
3.
Cifferblatowa Berta
Matematyka, fizyka
4.
Dromelschlager Józef
J. hebrajski
5.
Edelstein Wolf
Chór szkolnv
6.
Ehrlich Abraham
J. angielski, j. niemiecki
7.
Feld M ojżesz
J. hebrajski
Fischlerowa Sylwia
8.
Zajęcia praktyczne
G rossowa Adela
9.
Historia, geografia
10.
Gulman Leon
J. hebrajski
11.
Holzowa Bronisława
J. łaciński, j. polski
12.
Holz Ignacy
Matematyka, fizyka
13.
Igłowa Joanna
J. hebrajski
14.
Kłinghoferowa Julia
Historia, geografia, j. niemiecki
15.
M arguliesowa Gusta
J. łaciński, j. polski, historia
16.
Pordesowa Regina
J. niemiecki, propedeutyka filozofii
17.
Rotowa Lotta
Przyrodoznawstwo
18.
Rot Zygmunt.
Propedeutyka filozofii
19.
Speiserówna Regina
Matematyka
20.
Taubenfeldówna Stefania
Ćwiczenia cielesne
21.
W epperówna Stefania
J. polski
Źródło.' Sprawozdanie Kierownictwa Gimnazjum Żeńskiego i Liceum Żydowskiego Towarzystwa
Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie za rok szkolny 1937/38. Lwów 1938. s. 3-5.

W szkole na plan pierw szy w ysuw ała się działalność w ychowawcza. Była
ona realizow ana przez grono pedagogiczne, koło rodzicielskie oraz sam orząd
szkolny. Poza wychow aniem uczennic na osoby sam odzielne, odpowiedzialne
i uspołecznione, staw iano tu na wychowanie w duchu narodow opolskim i narodow ożydow sknn. W ychowanie narodow ożydow skie, podobnie jak we w szyst
kich szkołach ŻTSLiŚ, poza pogłębianiem ducha rełigijnonarodow ego, w paja
niem zasad etyki judaistycznej, nauczaniem języka hebrajskiego i przedm iotów
judaistycznych realizow ano przez organizowanie uroczystości zw iązanych z ży
dowskim i św iętam i religijnym i i narodowym i. Każdego roku w gim nazjum uro
czyście obchodzono św ięta Chanuka, Cham isza-A sar-Biszw at oraz Purim. N a
tom iast idee w ychow ania narodow opolskiego poza nauczaniem w języku pol
skim realizow ano m iędzy innymi przez organizowanie w szkole uroczvstvch
akadem ii z okazji św iąt państw ow ych i narodow ych takich jak: uchwalenie
K onstytucji 3 m aja, odzyskanie przez Polskę niepodległości czy dostępu do m o
rza. Każdego roku obchodzono tu także uroczystości z okazji im ienin prezydenta
Ignacego M ościckiego i m arszałka Józefa Piłsudskiego18.
K adra pedagogiczna w celu rozbudzenia w uczennicach głębszych zaintere
sowań n a tu n poznawczej, kulturalnej i społecznej stosowało różnorodne zabiegi
18 Sprawozdanie [...] 1933/34. s. 31-33.

w ychowawcze. Poza prow adzeniem zajęć, prow adzeniem prelekcji, organizo
w ano tu im prezy artystyczne i w ycieczki szkolne. W celu bliższego poznania
uczennic, ich w arunków życia, zainteresowań, sposobu m yślenia stosowano
także ankiety.
Znaczny w pływ na w ychow anie m łodzieży m ieli rodzice. Stworzyli oni
w gim nazjum kolo rodzicielskie. Jego głów nym celem poza utrzym ywaniem
kontaktu ze szkolą dla jednolitego sposobu w ychow ania uczennic było także
sam okształcenie pedagogiczne oraz organizowanie pom ocy m aterialnej ubogim
uczennicom . Z inicjatyw y koła rodzicielskiego w gim nazjum poza organizow a
niem dożyw iania, świadczono także pom oc finansow ą w postaci stypendiów
i wpisowego. W ażne zadanie do spełnienia w tej kwestii m iały tzw. patronki. Na
początku roku szkolnego odw iedzały one w celu poznania sytuacji rodzinnej
w szystkie now e uczennice, co było podstaw ą do przyznania stypendium lub
zapłacenia w pisow ego za daną uczennicę. W okresie letnim grono rodziców
dbało z kolei o zapew nienie swoim dzieciom wypoczynku letniego. Rocznie
w w yjazdach kolonijnych brało udział około 100 uczennic. G im nazjalistki wy
jeżdżały m iędzy innymi do Zelm ianki i Tucholi. Rodzice w ram ach dokształca
nia się brali rów nież udział w zebraniach w ychow aw czych, na których w ygła
szano referaty m.in. na takie tematy, jak: „Problem y now oczesnego w ychow a
nia”, „Trudny wiek chłopców i dziew cząt”, „Co i jak czytają nasze dzieci” 19.
N a terenie gim nazjum żeńskiego, podobnie jak w innych placów kach
ŻTSLiŚ, funkcjonow ał sam orząd szkolny. Z jego inicjatywy, pod nadzorem gro
na nauczycielskiego działały tu koła naukow e, społeczne, Koło Ligi M orskiej
i Kolonialnej oraz czytelnia. W ażna rolę w jego obrębie odgryw ała sam opom oc
koleżeńska. Zaangażow ane w nią uczennice, swoje dochody (dobrowolne, m ie
sięczne datki, dochody ze sprzedaży zeszytów ) przeznaczały nie tylko na pomoc
finansow ą swoim szkolnym koleżanką, ale sw oją opieką otaczały rów nież po
trzebujących z innych placów ek wychowawczych. W ramach działalności sa
m opom ocow ej prow adziły na przykład dożyw ianie dla dzieci z Dom u Opieki
Społecznej. Istotnym m iejscem spotkań m łodzieży w szkole była czytelnia. Poza
abonow am em czasopism („K w artalnik Literacki”, „W świecie dziew cząt”,
„Przegląd Społeczny”, „Filom ata”, „M iesięcznik Ż ydow ski” czy „Polska Nie
podległa”) i rozbudzaniem czytelnictw a wśród uczennic znajdow ały się tu rów
nież gry i zabaw y służące integracji. W czytelni odbywały się także spotkania
poszczególnych kół20.
Ciekaw ym przedsięw zięciem w ychow aw czym były ankiety. Dostarczały
one nauczycielom inform acji nie tylko o uczennicach ich życiu, potrzebach,
sposobie m yślenia, ale także stanowiły inform ację zw rotna dla nauczycieli co do
pełnienia przez nich działań dydaktycznych i w ychowawczych. W gim nazjum
przeprow adzano m iędzy innymi ankiety na takie tematy', jak: „G dzie i jak spę
dziłam w akacje?”, „Ile czasu poświęcam na przygotow anie się do lekcji”, „Mój
w Sprawozdanie [...] 1937/38, s. 22-25.
20 Sprawozdanie [...] 1933/34, s. 28-30.

stosunek do radia” czy „Rok szkolny w moim życiu”21. Jak wynika z ankiety
przeprow adzonej w roku szkolnym 1934/35 pt. „R zut oka na ubiegły rok szkol
ny”, większość uczennic, choć nie brakow ało głosów św iadczących o niezado
w oleniu i rozczarow aniu z pobytu w szkole, w yrażało się o niej w sposób pozy
tywny, a naw et serdeczny. Oto kilka w ypow iedzi uczennic na tem at szkoły:
„Trudno mi było początkow o dostosow ać się do rygoru, poziom u naukow e
go i w ym agań gim nazjum . Ale prędko nauczyłam się cenić i lubić naszą szkołę.
Czuję się w mej o wiele lepiej, niż w szkole powszechnej. Tam prócz nauki nie
m iałyśm y praw ie żadnych rozrywek ani zbiórek popołudniow ych, w gim nazjum
zaś m am y czytelnię i różne kółka pod opieka pani dyrektor i pp. Profesorów,
które nas kształcą i uczą pracować. Dużo przyjem ności spraw iają nam wieczorki
i imprezy. Profesorow ie obchodzą się z nam i jak z własnymi dziećm i” .
„N ie spodziew ałam się, że tak na pozór krótki rok szkolny przyniesie mi tyle
urozm aiceń dla różnych dziedzin życia. Gdy robię rachunek sum ienia, odczu
w am zadow olenie i jestem szczęśliw a, że szkoła mi tyle daje. K ocham ją za to
i jestem jej wdzięczna. Przechodzę do klasy VI przygotow ana pod względem
naukow ym i społecznym ” .
..Nauczyłam się w czasie licznych pogadanek z p. w ychow aw czynią i na
lekcji religii, jak należy się zachow yw ać w różnych sytuacjach życiowych, na
uczyłam się panow ać nad sobą, nabrałam w strętu do kłam stw a” .
„M aterial naukow y klasy VII jest tak zajmujący, że trudno go się uczyć nie
chętnie. H istoria traktuje o czasach nam ju ż bliższych. [,..J Fizyka i chem ia wy
jaśniła nam w iele zjaw isk dotychczas nieznanych. Dzięki spraw ozdaniom z pra
sy w yrobiłyśm y sobie trzeźw y pogląd na stosunki polityczne, ekonom iczne
i społeczne. Nie każda z nas może sobie pozw olić na codzienna lekturę gazety.
Pogadanki o najw ażniejszych zdarzeniach w świecie wypełniły tę lukę. Czytały
śm y tez dużo korzystając ze w skazów ek nauczycieli i chodziłyśm y do teatru ”22.
W gim nazjum dla zapew nienia uczennicom właściwej opieki i praw idłow e
go rozw oju zatrudniono także lekarza szkolnego. Funkcję tą pełniła doktor Sala
A m old-B uchsaum ow a. Każdego roku poza badaniem uczennic i niesieniem po
m ocy lekarskiej w razie potrzeby organizow ała także pogadanki klasow e doty
czące higieny i chorób. Uczestniczyła również we w szystkich zebraniach i kon
ferencjach szkolnych. Pozostaw ała także w ścisłym kontakcie z nauczycielem
w ychow ania fizycznego23.
Działalność Żeńskiego Gim nazjum H um anistycznego Żydow skiego Towa
rzystw a Szkoły Ludowej i Średniej we Lw ow ie nadzorow ana była przez K ura
torium Lwow skiego Okręgu Szkolnego. W izytowali ja m iedzy innymi: Ludwik
Jus24, Eugeniusz B aliński2' oraz Tadeusz W oytoń26.
21 Sprawozdanie [...J 1934/35, s. 21-23.
22 CDIAL, f. 179. op. 3, sygn. 855, k. 70-72.
23 Sprawozdanie [...} 1934/35, s. 20.
24 CDIAL, f. 179, op. 3, sygn. 845, k. 7.
25 Tamże, k. 19.
26 CDIAL, f. 179, op. 3, sygn. 855, k. 124.

Ż eńskie gim nazjum ŻTSLiŚ we Lwowie było szkołą spełniającą główne
założenia program ow e i ideowe szkół towarzystw a. Podobnie ja k inne szkoły
w tym okresie, borykała się z problem am i lokalowym i i finansowymi. Mimo
tych problem ów starała się ja k najlepiej spełniać sw oją funkcję w społeczności
żydow skiej. Głów nym celem w ychow aw czym szkoły było wychow anie uczen
nic na jednostki sam odzielne, odpow iedzialne i uspołecznione. Poza oddziały
w aniam i w ychow aw czym i nauczycieli realizację tego celu w spierali także ro
dzice. W szkole funkcjonow ał również sam orząd szkolny. Z jego inicjatywy po
dejm ow ane były działania (akcje sam opom ocowe, koła naukowe, społeczne)
zm ierzające do ukształtow ania u siebie odpow iednich postaw społecznych i n a
rodowych. W spraw ach kształcenia koncentrow ano się tu na nauczaniu przed
m iotów hum anistycznych, dużo uwagi pośw ięcano nauczaniu języków . Proces
kształcenia poza działaniam i m etodycznym i nauczycieli dopełniały w yposażone
w pom oce dydaktyczne klasopracow nie oraz biblioteki.

