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Ale wszyscy pracują! 

Na pierwszym spotkaniu projektowym, po wykładzie wprowadzającym, każda 

klasa otrzymała zagadnienie do opracowania. Powstały nie tylko plakaty,  

ale również konkretne symbole związane z kulturą żydowską 



Mezuza wykonana przez 

uczniów gimnazjum. 

W środku znajduje się 

fragment Tory 



Zajęcia odbywały się podczas karnawału 

żydowskiego, dlatego odczytany został fragment 

księgi Estery.  
Zgodnie z tradycją (dzięki 

wykonanym  przez najmłodsze 

klasy grzechotkom) nikt nie 

usłyszał imienia Hamman. Za to 

każdy skosztował purimowy 

poczęstunek – upieczone przez 

oddział przysposobienia do 

pracy hamantasze. 



Pierwsze wzmianki  
o żydowskich mieszkańcach Szamotuł 

pochodzą z 1403 roku z księgi sądu 
grodzkiego (Żyd Szymon procesował  

się o pieniądze),  
 

 

Żydzi wspomagają Szamotulan  

pożyczkami; tworzą niewielką gminę 

żydowską. 

XIV w. - wojny domowe, kataklizmy 

złupienia i spalenie Starych Szamotuł;  

 

Nowe Szamotuły, nazwane zostały w źródłach po raz 

pierwszy miastem w 1383 r., ale istniały już z pewnością 

ok 1306 r., kiedy utworzono parafię św. Stanisława.  

Prawa miejskie otrzymały w 1420 r.,  

 

W XV wieku Szamotuły słyną na całą Polskę  

z przemysłu olejarskiego; są poważnym ośrodkiem 

przemysłu sukienniczego, garncarskiego  

i powroźniczego. Ważną rolę odgrywa handel. 

Tego dnia poznaliśmy również 

losy Żydów mieszkających w 

Szamotułach  

– kalendarium 

od XV wieku do dziś  

A to przykładowy fragment kalendarium 

Historia miasta 
Historia szamotulskich Żydów 



Podczas zajęć z informatyki zredagowaliśmy i opracowaliśmy gazetkę: 

„Echo Dawnych Szamotuł”, zbierająca informacje na temat 

szamotulskich Żydów, ich historii i kultury. 



„Ślady szamotulskich Żydów” – wzięliśmy udział  

w grze terenowej 

- chodziliśmy po mieście zgodnie ze wskazówkami  

(w kopertach otrzymywaliśmy: opis trasy, mapy 

 z różnych lat istnienia miasta, pocztówki 

przedstawiające stare Szamotuły, informacje ze źródeł 

historycznych),  

-  kolejne wskazówki dostawaliśmy w różnych 

miejscach Szamotuł związanych z historią miasta i 

historią Żydów tu mieszkających,   

-  rozwiązywaliśmy zadania z karty spaceru (pytania  

i zadania dostosowane były do naszych możliwości  

i umiejętności), 

Karta z zadaniami do 

wykonania podczas spaceru 

Uczniowie na planie zaznaczyli 

trasę swojego spaceru 

 

- zrobiliśmy zdjęcia określonym miejscom 

   ‒ śladom istnienia Żydów w Szamotułach 
 



Ul. Szeroka (dawniej Żydowska) 



Żydowski dom 

przedpogrzebowy 

Lapidarium w Muzeum 

Zamek Górków 



Poznawaliśmy kulturę 
żydowską również 
poprzez czytanie 

bajek 

Zadania 

interaktywne 

Muzeum 

Historii Żydów 

Polskich POLIN 



Przygotowaliśmy 

dwie wystawy: 

zawierającą kalendarium 

historii szamotulskich Żydów; 

zdjęć ze spacerów oraz 

pocztówek z Szamotułami  

z lat 1848-1945, 

wykonanych przez uczniów prac  

i plakatów, a także książek dla dzieci 

związanych z kulturą żydowską. 



Wzięliśmy udział w lekcji muzealnej  

w Muzeum ‒ Zamek Górków  

pt. „Szamotulscy Żydzi”. 

 



Każda klasa przygotowała lapbooka. 

Niektóre dokumentują odkrywanie śladów 

istnienia Żydów przez uczniów podczas 

spacerów, inne dotyczą kultury 

żydowskiej 
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Obejrzeliśmy prezentację 

multimedialną pt. „Ślady 

Żydów w Szamotułach”. 

Dostaliśmy zadanie zbierania historii – wspomnień   

o mieszkańcach dawnych Szamotuł  

i umieszczania ich na stronie www.dawneszamotuly.pl 

Klasy prezentowały swoje 

lapbooki. 

Przedstawiliśmy karty  

z zadaniami oraz 

wykonane zdjęcia. 

http://www.dawneszamotuly.pl/

