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Renata Aniołek 

Bibliotekarz 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Wielkopolskich 

 w Budzyniu 

 

„Powiedz mi a zapomnę 

Pokaż a zapamiętam  

pozwól działać a zrozumiem”. 

Konfucjusz 

Temat: Śladami Żydów w powiecie chodzieskim. 

 

Lekcja może być przeprowadzona na platformie  Microsoft Teams 

Korelacja między przedmiotowa: historia, religia, wos, j. polski, edukacja czytelnicza  

Scenariusz dla uczniów: Szkoła Podstawowa klasy 6 - 8, Szkoła  Ponadpodstawowa 

Cel:   

• Zapoznanie uczniów z historią Narodu Żydowskiego 

• Ukazanie obrazu typowego Żyda 

• Zapoznanie z przedwojenną i wojenną  historii Chodzieży 

• Przekazanie informacji o : 

▪ przedwojennej  Gminie  Żydowskiej  w Chodzieży 

▪ żydowskim obozie  pracy na terenie powiatu chodzieskiego 

▪ pamięci o przeszłości. 

Uczeń: 

• Zna, historię Narodu Żydowskiego 

• Wie, kim jest Żyd 

• Wie, że Gwiazda Dawida to symbol Narodu Żydowskiego  

• Wie, że w Chodzieży była Gmina Żydowska 

• Wie, gdzie była Synagoga w Chodzieży 

• Zna, nazwę Kolmar 

• Wie, co to jest Holokaust 

• Wie, że były getta, obozy pracy i obozy koncentracyjne 

• Wymienia nazwiska sławnych Żydów  
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• Wie co to znaczy - Pamięć o Przeszłości 

 

Metody: wykład, pogadanka, praca z mapą, praca ze słownikami, 

Środki dydaktyczne: Mapy, słowniki,  strony WWW -  Internet,  

Materiały pomocnicze: linki  z adresami stron WWW, tekst z lukami wyrazowymi, 

 

Przebieg lekcji: 

I Wstęp: Obraz typowego Żyda –wykład. 

II  Rozwinięcie tematu:  

1. Przedwojenni Żydzi w Chodzieży – praca z mapą 

2. Gmina Żydowska – praca z mapą 

3. II wojna Światowa- Holocaust- pogadanka 

4. Obozy pracy na terenie powiatu chodzieskiego – praca z mapą 

III. Podsumowanie:  

1. Pamięć o przeszłości 

2. Repetycja - Tekst z lukami wyrazowymi  
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Scenariusz lekcji: 

Wstęp/ Wykorzystanie Microsoft Teams. 

Przywitanie nauczyciela z  uczniami.  

Sprawdzenie obecności. 

Podanie tematu uczniom. 

Przedstawieniu celu lekcji. 

 

I Część : Wprowadzenie do tematu. 

Zapewne nie raz słyszeliście o Żydach, Narodzie Żydowskim, o Gettach żydowskich, 

obozach pracy, obozach koncentracyjnych  i Holokauście.  

Dzisiaj przybliżę Wam historię Żydów w Powiecie Chodzieskim. My jesteśmy mieszkańcami 

tego powiatu i powinniśmy znać historię naszej małej ojczyzny. 

Naród Żydowski bez Ojczyzny zmuszony był to poszukiwania swojego miejsca na ziemi. 

Za czasów Jezusa  ojczyzną Żydów była Palestyna, tzw. „Święta Ziemia” ale zostali stamtąd  

wygnani. Dopiero  w 1947 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych zgodziła się na podział 

Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie.  W 1948 r. powstaje państwo Izrael.  

Pierwsze wzmianki o Żydach w Polsce notuje się już od początków X wieku. 

Do Wielkopolski przybyli na początku XIII wieku. Pierwsze wzmianki o Żydach zachowały 

się w zapiskach o wsi Żydowo pod Gnieznem. Na denarach z tamtego okresu widnieją napisy 

hebrajskie. Żydzi posługiwali się alfabetem hebrajskim , który czyta się od prawej strony do 

lewej. Żydzi trudnili się handlem, sprowadzali z zagranicy tkaniny, narzędzia, broń, biżuterię, 

sól oraz przyprawy korzenne. Żydzi trudnili się także lichwą. Udzielali pożyczek pod zastaw 

nieruchomości. Zapewne zdarzało się, że Żydzi stawali się właścicielami majątku dłużnika. 

Mogły to być niewielkie dobra ziemskie, jak i  całe wsie. Innym ważnym zajęciem Żydów 

była dzierżawa ceł oraz myt. Wiemy,że zarządzali mennicami książęcymi.Wyrabiali pieczęcie 

oraz ozdoby ze złota. Ze względu na przepisy koszerności w wierze żydowskiej, musieli też 

Żydzi zajmować się rzemiosłem: rzeźnictwem, piekarstwem, szewstwem oraz innymi. 

Tworzyli w miastach odrębne dzielnice, w których mieszkali razem z chrześcijanami. 

Organizowali kahały, czyli gminy żydowskie z synagogami i cmentarzami. Dla zaspokojenia 

potrzeb wspólnoty budowano szkoły, rzeźnię rytualną, łaźnię itp.  
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II  Rozwinięcie tematu:  

1. Przedwojenni Żydzi w Chodzieży – praca z mapą 

Pierwsze wzmianki o osiedleniu się w Chodzieży Żydów pojawiają się w księgach 

miejskich w latach 1551, 1553, 1575. Napływ Żydów do Chodzieży w XVII wieku był tak 

duży, że w 1688 roku w gminie żydowskiej było 95 domów. W 1670 r. gmina zabiegała o 

budowę swojej bożnicy na miejscu wcześniejszej drewnianej , która spłonęła podczas najazdu 

szwedzkiego. Bożnica z dobudówkami z muru pruskiego i pokryta łupkiem dwukrotnie 

płonęła, najpierw w 1713 roku, a następnie w 1835 r. Na początku XIX wieku Żydzi byli 

najliczniejszą grupą wyznaniową wśród ludności chodzieskiej. W 1816 r. było w Chodzieży 

2455 mieszkańców, wśród nich 866 Żydów, 804 Polaków oraz 785 Niemców. Po pożarze w 

1835 r. postanowiono wznieść murowaną okazałą synagogę, w której budowie finansowo 

wspomógł ówczesny właściciel miasta Ferdynand von Zacha. Budowa trwała 2 lata , a jej 

koszt wynosił 5150 talarów. Od połowy XIX wieku liczba ludności żydowskiej zmniejszała 

się, co było skutkiem masowej emigracji do Ameryki. W 1890 r. mieszkało w Chodzieży 

tylko 16 % osób wyznania mojżeszowego. W latach 30-tych XX w. ilość ta spadła do ok. 0,4 

%. W dniu 1 stycznia 1941 roku nie było już w Chodzieży ani jednego Żyda, gdyż jak to 

określił urzędnik miejski Paul Pepliński - zniknęli. Budynek bożnicy z 1837 r. przetrwał do 

1941 roku. Została rozebrana przez Niemców, którzy do jej rozbiórki użyli Żydów 

sprowadzonych z Łodzi. Gruzy z synagogi oraz nagrobki ze zlikwidowanego kirkutu trafiły 

na budowę drogi z Chodzieży do Szamocina. Chodzież przed wojną nazywał się Kolmar. 

Gmina żydowska to Sztetel. 

 Po ponad 71 latach upamiętniono istnienie w Chodzieży synagogi. 9 listopada 2012 r. 

staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej oraz Heimatkreisgemeinschaft 

Kolmar – organizacji skupiających byłych mieszkańców miasta na skwerze u zbiegu ulic 

Harcerskiej i Raczkowskiego odsłonięto tablicę pamięci. Na płycie przymocowanej do 

postumentu z czerwonego granitu widnieją napisy w języku polskim i niemieckim : „ W tym 

miejscu stała do 1941 roku synagoga gminy żydowskiej. Jej członkowie i dom boży stali się 

ofiarami nazizmu. Nam i przyszłym pokoleniom ku pamięci i przestrodze.” 

Polecenie dla uczniów: wklej poniższy link do do przeglądarki:  

https://chodziez.fotopolska.eu/Synagoga_Chodziez?f=881841-foto 

https://chodziez.fotopolska.eu/Synagoga_Chodziez?f=881841-foto
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Zobacz: fotografię Synagogi i pomnik  

Zadania dla ucznia: 

1. Wklej  adres WWW do przeglądarki :  http://www.sztetl.org.pl/pl/city/chodziez/ 

 

2. Uczniowie czytają  informację zawartą na stronie i wyszukują odpowiedzi na zadane 

pytania: 

• Wyszukaj na mapie ul. Młyńską, 

• W którym miejscu była Synagoga? 

• W którym miejscu był cmentarz żydowski? 

  Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

2. Gmina Żydowska – praca z mapą 

 

Zadania dla ucznia: 

 

1. Wklej adresy  WWW do przeglądarki :              

http://www.sztetl.org.pl/pl/city/chodziez/ 

 

http://www.kirkuty.xip.pl/ 

 

https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/1653-chodziez 

http://portalwiedzy.onet.pl/70347,,,,macewa,haslo.html 

http://www.jhi.pl/psj/Gwiazda_Dawida 

 

2. Uczniowie czytają  informację zawarte  na stronach  www i wyszukują 

odpowiedzi na zadane pytania: 

 

• Wyszukaj granicę Dzielnicy Żydowskiej w Chodzieży  

• W którym roku została wybudowana pierwsza Synagoga w Chodzieży? 

• Dlaczego Gwiazda Sześcioramienna jest symbolem Narodu Żydowskiego 

 i jak jest nazywana? 

• Wyjaśnij pojęcia: Kirkut i Macewy. 

• Co stało się z gruzami zburzonej przez Niemców Synagogi? 

Odpowiedzi na pytania zapisz w zeszycie. 

 

3. Wklej  adres WWW do przeglądarki   

http://www.sztetl.org.pl/pl/city/chodziez/
http://www.sztetl.org.pl/pl/city/chodziez/
http://portalwiedzy.onet.pl/70347,,,,macewa,haslo.html
http://www.jhi.pl/psj/Gwiazda_Dawida
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http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/30281,chodziez-tu-byla-synagoga.html 

 

• W którym wieku osiedlili się Żydzi w Chodzieży? 

• W którym roku zbudowano murowaną Synagogę? 

• Ilu Żydów mieszkało w Chodzieży w 1941 roku ? 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

4. II Wojna Światowa- Holocaust- pogadanka 

 

Hitler za wszelką cenę chce pozbyć się Narodu Żydowskiego ponieważ można przypuszczać 

,że boi się ich inteligencji , przedsiębiorczości, gospodarności. Buduje Getta a następnie 

Obozy koncentracyjne. Za wszelką cenę upokarza i unicestwia ludność żydowską  to jest tzw. 

Holokaust – zagłada Żydów. 

Polecenie dla ucznia: wyszukaj definicję pojęcia Holocaust. Przeczytaj.  

Adres: http://eszkola.pl/jezyk-polski/holocaust-2108.html 

• Co zapoczątkowały Ustawy Norymberskie w 1935 roku ? 

• Do czego doprowadziła nazistowska  ideologia w 1942 roku ? 

Odpowiedzi na pytania  zapisz w zeszycie. 

3. Obozy pracy na terenie powiatu chodzieskiego – praca z mapą 

W 1941 r. w Chodzieży przy ul Młyńskiej  w obozie pracy zostaje osadzonych 125 Żydów, 

przywiezionych z Getta z Łodzi.  Na początku zmuszano ich do prac komunalnych , do pracy 

na roli , do ciężkiej wyczerpującej  pracy po to aby odebrać im godność człowieka. 

Prześledzimy teraz mapę powiatu chodzieskiego.  

 

1. Obozy pracy 

Wklej  do przeglądarki  adres www 

 

https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/c/1653-chodziez/116-miejsca-martyrologii/45269-

oboz-pracy-przymusowej-w-chodziezy-ul-mlynska 

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/30281,chodziez-tu-byla-synagoga.html
http://eszkola.pl/jezyk-polski/holocaust-2108.html
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• Co zrobiono z Synagogą w Chodzieży? 

• Gdzie trafiły gruzy z synagogi i nagrobki z cmentarza żydowskiego? 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

 

W obozie pracy w Chodzieży wg oficjalnej statystyki zmarło 6 Żydów: 

Byli to: Blumberg Natan - lat 30, pochodził z Włocławka, zmarł 18 czerwca 1942 r., Kufeld 

Josek - lat 46, pochodził z Pabianic, zmarł 24 stycznia 1942 r., Kwiat Szymche - lat 40, 

pochodził z Włocławka, zmarł 26 stycznia 1943 r., Laski Izydor - lat 47, pochodził z 

Lubienia, zmarł 3 czerwca 1942 r., Szenkier Pinkus - lat 46, pochodził z Włocławka, zmarł 20 

czerwca 1942 r. i Tocker Aron - lat 48, pochodził z Kutna, zmarł 3 maja 1942 r. 

Zostali świadkowie zdarzeń z przeszłości. Pewnie przez ich dzieci, wnuki jest pielęgnowana 

pamięć o zmarłych. Przez dzisiejszą lekcję chociaż na chwilę pochylimy się nad 

wymienionymi więźniami, których poznaliśmy z imienia i nazwiska.  

III. Podsumowanie:  

1. Pamięć o przeszłości. 

Żydzi zapisali się w historii naszego powiatu ale  również w historii świata, w rozwoju 

nauki i kultury. 

Podam wam kilka nazwisk sławnych Żydów: 

1. Janusz Korczak- pedagog  

2. Julian Tuwim- poeta, pisarz 

3. Jan  Brzechwa - poeta 

4. Władysław Szpilman- polski pianista 

5. Samuel Goldwyn. Człowiek, który współtworzył jedną z najbardziej znanych 

wytwórni filmowych w USA 

6. Adolf Beck. Wynalazca EEG- twórca metody badania mózgu 

7. Ary Szternfeld.  Zaprowadził ludzi w kosmos, wytyczył kosmiczne ścieżki. 

8. Kazimierz Funk. Odkrywca witamin 

9. Max Factor. To on wykreował make-up 

10. Ludwik Hirszfeld. To dzięki niemu wiesz, jaką masz grupę krwi 

11. Helena Rubinstein. To ona nauczyła kobiety dbać o siebie 

12. Jakub Węgierko. Dzięki niemu z cukrzycą można żyć 
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13. Hilary Koprowski stworzył szczepionkę na wirus polio, wywołujący groźną chorobę 

Heinego-Medina 

 

 Historia Żydów w Polsce liczy sobie ponad tysiąc lat. Historia Polaków i 

Żydów  na ziemi chodzieskiej przeplata się od XVI wieku, nasi przodkowie żyli i 

mieszkali obok siebie, byli wobec siebie wyrozumiali, tolerancyjni, zwyczajnie żyli 

obok siebie, pielęgnując swoją wiarę tradycję i historię. Od  połowy XIX wieku nasilał 

się antysemityzm - niechęć i  wrogość wobec Żydów i osób pochodzenia 

żydowskiego. Wrogość i  uprzedzenia  powodują  masową emigracje Żydów do 

Ameryki. W XX wieku  podczas II Wojny Światowej Holokaust miał na celu Zagładę 

Narodu Żydowskiego.  

 

Drodzy uczniowie, Zapytacie nauczyciela ? 

 Nauczycielu: Dlaczego mamy uczyć się i pamiętać o tamtych ludziach i zdarzeniach?  

 

Nauczyciel odpowiada :  

 Fakt: tamten świat i tamci ludzie już odeszli. Ich świat już nie istnieje. Przez 

analizę tamtego okresu w naszym rejonie możemy wzmocnić naszą pamięć o 

przeszłości  i rozszerzyć swoją  wiedzę. Wypracować sobie własny pogląd na 

stereotypy. 

Jako rozszerzenie w temacie proponuję wam lekturę „Tajny Rozkaz” Tadeusza 

Matraszka. Niech książka ta będzie lekcją historii i przygody w poznawaniu i 

odkrywaniu swojego powiatu. 

 

Zadanie domowe: Po skończonej lekcji nie korzystając z podpowiedzi, wypełnij tekst 

z lukami wyrazowymi. Sprawdź co zapamiętałeś? 

 

 

 

        Dziękuję za uwagę. 
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2. Repetycja – Sprawdź co zapamiętałeś z lekcji. (tekst z lukami wyrazowymi ) 

 

Od  wieku ……………..w Chodzieży była Gmina Żydowska .Jej zewnętrznymi znakami była 

 wybudowana w 1835r. …………………. oraz miejsce pochówku zwane …………………… 

…………………………….. Od połowy XIX wieku liczba ludności żydowskiej w Chodzieży 

 zmniejszała się, co było skutkiem masowej …………………………………...do Ameryki. 

W roku 1941 została zburzona …………………………….. i jej gruzy zostały przewieziona  

 na drogę z Chodzieży  do ………………………………………............................................. 

Również w  tym 1941 r. do Chodzieży na ulicę Młyńską do obozu pracy przywieziono 

 ………………...więźniów z getta  z………………………………………………………….. 

Więźniowie pracowali przy roli i ……………………………………………………………. 

W niemieckim obozie pracy w Chodzieży zmarło ……………………........................Żydów. 

Chodzież przed wojną nazwana była …………………………………………………............. 

Podczas II wojny światowej Hitler unicestwił ……………………………...................Żydów. 

Wielu Żydów zapisało się w historii, w historii nauki i kultury. Podaj 5 nazwisk. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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Słowa klucze:   XVI w. ,Synagoga, Kirkut, Synagoga, Szamocin, Łódź, 125, prace 

komunalne, emigracja,6, ponad 6 milionów, Kolmar 
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