
„Śladami szamotulskich 

Żydów” 



Pierwsze wzmianki 
Pierwsza potwierdzona 

wzmianka o obecności 

Żydów w Szamotułach 

pochodzi z roku 1402, 

dotyczy natomiast Szymona 

Żyda z Szamotuł,  

który z Mikołajem Pniewskim 

toczył procesy o 7 grzywien  

i odsetki.  

Księgi sądu i urzędu 

grodzkiego w Poznaniu  

z 1405 r. informują  

o podobnym procesie Muszki 

Żyda z Szamotuł . 



Księga  ławnicza  z  lat 1567-79  

wymienia licznych  Żydów, w  tym  

Łazarza doktora  i  Esterę  doktorową,  

co wyraźnie wskazuje na  wykonywany  

zawód. Tam zawarta jest również 

informacja o istnieniu w Szamotułach  

ulicy Żydowskiej  i synagogi. 

  

Inne  źródło  z 1588 r. informuje   

o podatkach królewskich od Żydów.  

 



Przywilej z 1714 roku 
„Jan Korzbok Łącki, kasztelan kaliski, na Szamotułach dziedziczny pan.  

Gdy plagi surowe, Boga Wszechmogącego przez morowe powietrze, wojny i coroczne 

prawie pożary, miasteczko Szamotuły w ruinę wprowadziły. Żydom moim szamotulskim  

w roku 1714, kilkadziesiąt domów, które od pradziadów, dziadów uznane i nabyte mieli, 

pogorzało. Aby miasteczko do ostatniej nie przyszło ruiny i aby mieszkańcy mieli ulgę  

w nieszczęściach, stosując się do praw i zwyczajów w innych miastach praktykowanych, 

takie im wiecznymi czasy nadaję przywileje. Przed bóżnicą swoją, przed lat kilkadziesiąt 

zbudowanej i w domostwach ich własnych, z dawna na ulicach żydowskich stojących 

mieszkać bez wszelkiej przeszkody mają. Uroczystości szabasów, świąt tak w bóżnicy  

jak i na kirkucie chowanie zmarłych, jako dawno odprawiali tak i teraz wolno im będzie. Bicie 

bydeł rogatych i handle wszelakie, jako to owiec skupowanie i koni, mięsa wołowego, soli, 

śledzi jako i innych towarów wszelkich z miast pozwala się im prowadzić. Prawo to i w nim 

opisane warunki dla Żydów szamotulskich przestrzegać obiecuję i dla pewności własną 

podpisałem ręką”. 



Skutkiem przywileju był wysoki udział procentowy Żydów 

w ogólnej liczbie mieszkańców miasta w końcu XVIII w. 

Pozostali mieszkańcy: 653 

Żydzi: 326 



W 1793 r. Szamotuły weszły w skład zaboru pruskiego.  

Z danych z roku 1809 wynika , że Szamotuły liczyły 1258 osób, w tym 600 

mieszkańców żydowskich. Stanowiło to 47% ludności. 



W roku 1841 Żydzi stanowili 1/3 wszystkich mieszkańców 

Szamotuł.  

Pozostali mieszkańcy:1604 

Żydzi: 779 
 



Udział  procentowy mieszkańców Szamotuł z uwzględnieniem wyznania 

identyfikowanego wówczas z narodowością, odpowiednio: polską, niemiecką, 

żydowską. 

Katolicy:927 

Protestanci:779 

Żydzi:865 
 



Zjednoczenie Niemiec 

W 1871 r. doszło           

do zjednoczenia 

Niemiec. Szamotuły 

stały się wówczas 

częścią  Cesarstwa 

Niemieckiego. 

  



Wzrosła liczba wszystkich  mieszkańców Szamotuł, najbardziej jednak 

protestantów. Stąd zmiany w wartościach procentowych. 

Katolicy:1676 

Protestanci:1589 

Żydzi:949 
 



Po raz pierwszy odnotowany został spadek liczby ludności żydowskiej w Szamotułach. 

Katolicy:2204 

Protestanci:1130 

Żydzi:851 



Początek XX wieku 

Ludność żydowska w Szamotułach 

identyfikowała się z niemieckich państwem 

i niemiecką kulturą. W związku z tym przez 

Polaków odbierana była z niechęcią 

należną zaborcy. Wzrost nastrojów 

nacjonalistycznych na przełomie XIX i XX 

w. zaowocował m.in. konsekwencją  

w realizacji polityki obrony polskiego stanu 

posiadania, wyrażającej się w haśle:  

„Swój do swego po swoje”.  

Polityka ta spowodowała odpływ ludności 

żydowskiej w okresie II Rzeczypospolitej. 



Bojkot m.in. żydowskich sklepów oraz nastroje antysemickie spowodowały 

zdecydowany odpływ ludności żydowskiej do Niemiec. Na krótko przed 

wybuchem II wojny światowej na 9197 wszystkich mieszkańców Szamotuły 

Żydzi stanowili zaledwie 1% (niespełna 100 osób). 



II wojna światowa 

Żydzi szamotulscy  

zostali wywiezieni           

z miasta i podzielili los 

swoich braci  jako ofiary 

Zagłady.  

Synagoga została 

zburzona w październiku 

1939 r., a po cmentarzu 

żydowskim nie pozostał 

żaden ślad. 

 





Synagoga w Szamotułach 

Synagoga, bożnica -                  

w judaizmie miejsce modlitw          

i zgromadzeń religijnych, 

również miejsce zebrań 

społecznych gminy żydowskiej.  



Szamotulska synagoga 

mieściła się przy ówczesnej 

ulicy Szerokiej. Została 

zbudowana w roku 1853,   

w miejsce spalonej dwa lata 

wcześniej, odnowiona         

w 1876 r., przetrwała             

do roku 1939.  



Na gruzach synagogi 

zburzonej                

przez Niemców w czasie 

wojny. 







Dom przedpogrzebowy i wozownia 
U zbiegu ulic Zamkowej              

i Powstańców Wielkopolskich 

Żydzi postawili w 1902 roku 

dom przedpogrzebowy i stajnię 

z wozownią na żydowski 

karawan. W 1941 roku faszyści 

zaadaptowali żydowski dom 

przedpogrzebowy do celów 

mieszkalnych. 

 







Kirkut 

W tradycji żydowskiej cmentarz nosi 

nazwę kirkut. W Szamotułach kirkut 

znajdował się w okolicach dzisiejszej 

ulicy Zamkowej. Niewielki obszar 

między domem przedpogrzebowym  

a budynkiem internatu stanowi 

własność gminy żydowskiej  

z Poznania.  



Macewy 

Jedyną pozostałością    

po kirkucie są 

odnajdywane w różnych 

miejscach macewy,  

czyli nagrobne stele. 

Niewielki ich zbiór 

znajduje się na terenie 

Muzeum Zamku Górków 

w symbolicznym 

lapidarium.  













Jesziwa 
Jesziwa – żydowska szkoła 

wyższa.  

W Szamotułach istniała  

od połowy XIX wieku  

przy synagodze.   

 





Dom rabina 
W tym budynku 

mieszkał kiedyś rabin. 

Rabin w judaizmie    

to nauczyciel, mistrz, 

którego autorytet 

opierał się na wiedzy  

i bogobojności.         

W domu rabina 

mieścił się cheder. 

Chłopców od 3 do 13 

roku życia 

społeczność 

żydowska wysyłała 

właśnie do chederu.  



Dom rzezaka 
W tym miejscu dawniej 

stał dom rzezaka. 

Rzezak to osoba,    

która dokonywała  

uboju rytualnego.   



Kamienica Kiwi Balla 

Kiedyś w tym 

miejscu stała 

kamienica Żyda      

o nazwisku Kiwi 

Ball. 



Bracia Körpel 

Bracia Körpel założyli  w roku 

1897 przy ulicy Dworcowej 

meblarnię, która do wybuchu    

II wojny światowej pozostawała 

pod nazwą „Meblarnia braci 

Körpel”. Oni, w roku 1927, 

postawili także młyn parowy 

przy obecnej ulicy Bolesława 

Chrobrego. Po wojnie majątek 

ten został znacjonalizowany      

i odebrany. 



Hotel Mamelsdorf 

W murach obecnej 

Biblioteki Publicznej  

w Szamotułach około 1840 

roku znajdowała się 

siedziba Kasyna 

Obywatelskiego.  

Po 1846 budynek został 

kupiony przez żydowską 

rodzinę Mamelsdorfów              

oraz przekształcony          

w hotel. 



Löwinsohn 

W tej kamienicy,  

tak jak dzisiaj, przed laty 

znajdowała się piekarnia.         

Jej właścicielem był 

wówczas Löwinsohn. 



Hollaender 

W tej kamienicy przed 

laty znajdował się sklep  

z tkaninami. Jego 

właścicielem był  

Hollaender. To nazwisko 

odnaleźliśmy                 

na macewach  

oraz w aktach urodzenia 

szamotulskich Żydów. 

 



Nathan 

W tym budynku mieścił się 

sklep artykułów żelaznych, 

którego właścicielem był Żyd 

Nathan. Jego dom znajdował 

się na Rynku w kamienicy, 

gdzie teraz znajduje się sklep 

„Czarny Piotruś”. 

 



Moddel Gustwa 

W tym miejscu mieściła się 

kiedyś kamienica, w której 

mieszkał Moddel Gustaw. 

 



Gersmann 

W tym miejscu do 1939 

roku stała kamienica 

Gersmanna. Większość 

rodzin żydowskich po 1919 

roku sprzedała swoje 

majątki i wyjechała, 

przeważnie do Niemiec,    

co potwierdzone zostało     

w Orędowniku Rejonowym 

Powiatu Szamotulskiego. 



Posner 

Ta kamienica była niegdyś 

własnością rodziny Posner. 

Z niej wywodził się 

urodzony w 1890 roku 

słynny rabin, wybitny 

uczony Baruch Akiwa 

Posner. 



DZIĘKUJEMY  

ZA UWAGĘ. 


