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Burmistrz i jego miasto 

 

 

 

Wprowadzenie – niezwykle ciekawym okresem dla lokalnych wspólnot były pierwsze lata 

niepodległej Polski. W tym czasie powstawały zręby władzy państwowej jak i władzy 

samorządowej.  Lokalne społeczności w Wielkopolsce wykazywały się dużą aktywnością  

w 1918 i 1919. Spośród osób zaangażowanych w przygotowania do powstania, prężnych  

w działaniach organizacyjnych samorzutnie wyłaniali się lokalni liderzy, przywódcy. Ten okres 

sprzyjał jednostkom aktywnym, charyzmatycznym o dużym talencie organizacyjnym, szybko 

zdobywającym autorytet. Przykładem wybitnego działacza samorządowego jest postać 

Konstantego Scholla, burmistrza Szamotuł w latach 1919-1930. Jako przywódca społeczności  

pozostał w pamięci mieszkańców i pozostawił trwały ślad w krajobrazie kulturowym miasta. 

Jego działania, wizje i doświadczenia samorządowca wykraczały poza przestrzeń małego 

miasta, pozwalały spełniać się na poziomie krajowym. Tak, jak  

w przypadku Szamotuł w innych miejscowościach Wielkopolski pojawiali się lokalni 

przywódcy, sprawni organizatorzy, oddani swoim społecznościom.  

Scenariusz traktujemy jako inspirację i zachętę do szukania takich postaci, czasami 

zapomnianych i odkrywania śladów ich dokonań w lokalnej przestrzeni. Za pomocą takich 

działań możemy przywrócić pamięć o zasłużonych dla małych wspólnot osób i poszukać miejsc 

potwierdzających ich działania. Projekt zakłada kilka modułów, które możemy zrealizować w 

zależności od lokalnych źródeł i założeń projektowych. Postać burmistrza będzie punktem 

wyjścia do pokazania bogatego życia kulturalnego i społecznego wielkopolskiego miasta, roli 

różnych grup w samoorganizowaniu się i kształtowaniu etosu odpowiedzialności za losy 

małych ojczyzn. 

 

Cele : 

- poznanie postaci burmistrza Konstantego Scholla, 

- kształcenie umiejętności identyfikowania w przestrzeni miasta obiektów związanych  

z działaniami burmistrza, 

- nabywanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach, np. wywiady  

z członkami rodzin, pracownikami Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, wywiady  

z pasjonatami historii lokalnej,  

- kształcenie umiejętności poszukiwania informacji na portalach internetowych 

prowadzonych przez miłośników historii regionalnej, 

- ćwiczenie umiejętności poszukiwania informacji w publikacjach umieszczonych na stronach 

Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (prasa lokalna okresu międzywojennego), 

- doskonalenie umiejętności analizy źródeł ikonograficznych pochodzących z epoki, np. 

pocztówki. 

 



Materiały i pomoce: 

- komputer z dostępem do Internetu, 

- aparat fotograficzny, 

- materiały pomocnicze (publikacje książkowe, kopie dokumentów, opracowania 

monograficzne, nagrania wywiadów, pocztówki, publikacje albumowe)  

Warunki organizacyjne/czas: 

- zajęcia w klasie (realizacja pierwszego etapu aktywacji) – 2 tygodnie; 

- działania realizujące drugi etap – przetwarzanie (środowisko cyfrowe) – 4 tygodnie; 

- zajęcia w klasie (realizacja trzeciego etapu systematyzacji) – 3-4 godziny lekcyjne; 

- ewaluacja (zajęcia w klasie) – 1 godzina. 

I moduł 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

CEL: wzbudzanie zaciekawienia, 

aktywizacja posiadanej wiedzy, 

wyzwalanie emocji. 

 

ETAP 1: AKTYWACJA 

(działania w klasie i środowisku cyfrowym) 

- wyjaśniamy na czym polega pojęcie krajobrazu 

kulturowego, co oznacza "czytanie krajobrazu 

kulturowego", 

- omawiamy na czym polega strategia nauczania 

wyprzedzającego i w jaki sposób będziemy ją 

realizowali w odniesieniu do tematu, 

- podkreślamy znaczenie samodzielnej pracy, 

aktywności ucznia i jego odpowiedzialności za 

efekty pracy, 

 

Cel modułu: 

uświadomienie oddolnych działań 

polskich w Wielkopolsce, samoorganizacji 

i przejmowania władzy w okresie od 

listopada 1918 roku. W pamięci utrwaliły 

się działania zbrojne w powstaniu. 

Natomiast rzadko wspomina się zabiegi 

polegające na aktywnym przygotowaniu 

się do wyboru władz lokalnych, 

uczestniczeniu w zebraniach wspólnie 

 z przedstawicielami społeczności 

niemieckiej i żydowskiej w 

poszczególnych miejscowościach.  

W wielu wsiach i miasteczkach 

wielkopolskich nie było działań zbrojnych, 

a władza przechodziła w ręce lokalnych 

komitetów i rad. Warto podkreślać też taki 

rodzaj wielkopolskiej samoorganizacji.  

 

W czasie zajęć uczniowie poznają postać 

burmistrza Szamotuł (1919-1930) Konstantego 

Scholla i poszukają we współczesnym 

krajobrazie kulturowym miasta śladów jego 

działalności.  



 

 

 

Celem zadania z chronologii jest 

pokazanie związku pomiędzy 

wydarzeniami o charakterze lokalnym  

i historii powszechnej, zmianą sytuacji 

Polaków w Niemczech w chwili 

zakończenia I wojny światowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista publikacji do wykorzystania: 

J. Wachowiak, Zawsze w pamięci nam 

stać będą..., Szamotuły 2018. 

 (M. Skiba, Szamotuły w powstaniu 

wielkopolskim, 

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publicat

ion/8271/edition/14983) s.12-30 (dostęp 

20.01.2020) 

 

Poniżej linki do opracowań i tutoriali 

obejmujących elektroniczną oś czasu. 

https://timeline.knightlab.com/ 

https://www.tiki-toki.com/ 

https://www.sutori.com/ 

http://www.specjalni.pl/2017/11/jak-

stworzyc-os-czasu.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie zadania wstępnego (środowisko 

cyfrowe) 

 

Krok 1 

Prosimy uczniów o przygotowaniu osi czasu  

w wersji elektronicznej. Po jednej ze stron osi 

umieścimy wydarzenia z historii powszechnej: 

rozejm w Compiegne, początek konferencji 

paryskiej, podpisanie traktatu wersalskiego.  

Po zapoznaniu się z opisem sytuacji w naszym 

regionie w okresie między końcem walk w 

pierwszej wojnie a utworzeniem polskiej 

administracji poprośmy uczniów o uzupełnienie 

osi czasu o zjawiska z historii lokalnej. 

Potrzebne informacje znajdziemy w 

przygotowanym materiale nr 1 i nr 2 oraz  

w publikacjach ze strony WBC.  

 

Rozdajemy publikacje i materiały ilustrujące 

sytuację w miejscowościach wielkopolskich  

w 1918 i 1919 roku. Odsyłamy do literatury 

dostępnej w wersji elektronicznej, np. na stronie 

Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 2 

Prosimy uczniów o wypisanie kilku zjawisk 

charakteryzujących sytuację społeczną, 

narodowościową oraz problemy administracji  

i zarządzania w okresie od końca wojny, czasu 

powstania wielkopolskiego i oczekiwania na 

decyzję konferencji wersalskiej. 

Uczniowie poszukują odpowiedzi na pytania: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapy i plany miasta możemy 

przygotować w wersji tradycyjnej, 

papierowej lub plan w elektronicznym 

wydaniu.  

https://fotopolska.eu/ 

http://www.szamotuly.pl/pl/plan-

miasta.html 

 

- jak funkcjonowała administracja  

w Wielkopolsce w okresie od listopada 1918 do 

lipca-sierpnia 1919? 

- co stało się z urzędnikami niemieckimi? 

- skąd rekrutowali się urzędnicy polscy? 

- w jakich okolicznościach następowało 

przejmowanie urzędów? 

 

Krok 3 

Uczniowie analizują stare plany i mapy 

Szamotuł. Porównują przestrzeń miasta  

w okresie międzywojennym i współcześnie. Na 

aktualnym planie zaznaczają jego ówczesne 

rozmiary.  

 

CEL: 

poszukiwanie informacji, selekcja 

informacji, analiza, synteza, 

porównywanie, przetwarzanie informacji  

i nadawanie im nowej formy. 

 

 

 

Mapa myśli - materiał nr 7 

Poniżej linki do tutoriali i podpowiedzi: 

https://szybkanauka.pro/mapa-mysli-jak-

wybrac-program/ 

https://imindmap.pl/edukacja/ 

https://www.edunews.pl/narzedzia-i-

projekty/narzedzia-edukacyjne/3401-

mapy-mysli-w-10-krokach-wersja-2016 

 

 

 

Kierujemy uczniów do opracowań  

i regionalnych portali: 

http://zapomnianiszamotulanie.org.pl/inde

x.html 

http://regionszamotulski.pl/firmy-w-

szamotulach-w-okresie-miedzywojennym-

wystawa/ 

 

ETAP 2: PRZETWARZANIE (środowisko 

cyfrowe) 

 

I część 

W tej części pracy poznamy postać burmistrza 

Konstantego Scholla, jego działalność  

i osiągnięcia. 

 

Uczniów dzielimy na cztery zespoły. Prosimy  

o zebranie informacji, opracowanie ich 

i przygotowanie mapy myśli (mind map). W ten 

sposób powstanie wspólne opracowanie 

ilustrujące różne płaszczyzny życia  

i działalności burmistrza. 

 

 

Instrukcja do zadania dla uczniów: 

 

- zespół nr 1: poszukajcie materiałów  

i informacji o rodzinie burmistrza Konstantego 

Scholla. Pomocne mogą być opracowania na 

stronie: 

http://zapomnianiszamotulanie.org.pl/index.html 

poszukajcie też wnuków i prawnuków 

burmistrza. spróbujcie przeprowadzić wywiad, 

w którym sprawdzicie jak rodzina pamięta 

Konstantego Scholla? 

https://fotopolska.eu/
https://szybkanauka.pro/mapa-mysli-jak-wybrac-program/
https://szybkanauka.pro/mapa-mysli-jak-wybrac-program/
https://imindmap.pl/edukacja/
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/3401-mapy-mysli-w-10-krokach-wersja-2016
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/3401-mapy-mysli-w-10-krokach-wersja-2016
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/3401-mapy-mysli-w-10-krokach-wersja-2016
http://zapomnianiszamotulanie.org.pl/index.html
http://zapomnianiszamotulanie.org.pl/index.html
http://zapomnianiszamotulanie.org.pl/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zespół nr 2: poszukajcie źródeł i opracowań 

pokazujących Szamotuły w latach dwudziestych 

i trzydziestych. Pokażcie mieszkańców i ich 

problemy, np. trudności w znalezieniu pracy, 

mieszkania, bezpieczeństwa socjalnego. 

Pomocne dla Was będą portale miłośników 

przeszłości miasta.  

 

- zespół nr 3: poszukajcie wiadomości  

i  przygotujcie materiały o działalności  

w Szamotułach burmistrza Scholla. Pomocne  

w tym będą opracowania na stronach urzędu 

miasta, Muzeum Zamek Górków, opracowania: 

http://zapomnianiszamotulanie.org.pl/index.html 

 

- zespół nr 4: poszukajcie i opracujcie źródła  

o działalności Konstantego Scholla jako 

działacza samorządowego w organizacjach  

i projektach poza Szamotułami. Poszukajcie 

informacji na stronie Związku Miast Polskich 

oraz opracowania: 

http://zapomnianiszamotulanie.org.pl/index.html 

CEL: 

uporządkowanie wiedzy (strukturyzacja, 

powiązania). 

Z pracy czterech zespołów powstanie 

mapa myśli obrazująca niepospolitego 

człowieka, którego koncepcje pracy 

samorządowej daleko wybiegały ponad 

czasy i wielkość lokalnej społeczności. 

Konstanty Scholl pracował w kilku 

wielkopolskich i ponadregionalnych 

stowarzyszeniach. Przykładem było 

zaangażowanie burmistrza do pracy  

w zarządzie Związku Miast Polskich obok 

prezydentów największych ośrodków 

Rzeczpospolitej jak Warszawy, Łodzi czy 

Katowic. 

 

 

 

 

ETAP 3: SYSTEMATYZACJA (zajęcia w 

klasie) 

 

Zespoły prezentują swoje prace. Po zapoznaniu 

się z opracowaniami zespołów wspólnie 

omawiamy najważniejsze osiągnięcia burmistrza 

Scholla i prosimy o wybranie obiektów 

miejskich związanych z jego działalnością. 

 

Wykorzystujemy materiał z początków projektu 

i na planie miasta zaznaczamy wybrane obiekty 

zaświadczające o osobistym wpływie, jaki 

wywierał na miasto Konstanty Scholl. 

Wskazane miejsca staną się celami, do których 

dotrzemy w czasie wycieczki. 

Wyjście do kilku miejsc w przestrzeni miasta 

będzie okazją do porównania przestrzeni z lat 

dwudziestych i współcześnie. W zaplanowanych 

miejscach poprosimy autorów opracowań  

o przybliżenie uczestnikom wycieczki obiektów 

http://zapomnianiszamotulanie.org.pl/index.html
http://zapomnianiszamotulanie.org.pl/index.html


 

 

 

Na podsumowanie do wyboru przez 

uczniów zabawa. Przygotuj kartoniki  

z nazwami osób, instytucji świadczących  

o ogromnym zaangażowaniu burmistrza 

Scholla w rozwój idei samorządności  

i dbałość o miasto oraz mieszkańców. 

Materiał nr 9 

 

związanych z burmistrzem. Wycieczka stanie się 

też okazją do obserwacji sposobów 

upamiętnienia lub ich braku. 

Po jej zrealizowaniu i omówieniu proponuję do 

wyboru krzyżówkę lub kalambury. 

 

 

Materiał nr 10 

 

ETAP 4: EWALUACJA (zajęcia) 

- samoocena: 

Czego nauczyłam/łem się w trakcie 

poszukiwania i opracowania źródeł? 

Co było dla mnie największą satysfakcją a co 

trudnością? 

Co muszę poćwiczyć? 

Z czego jestem najbardziej dumna/y ? 

 

- informacja zwrotna nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiał pomocniczy nr 1 

 

Klęski wojsk niemieckich w sierpniu 1918 r. powodują niepokoje w niemieckich miastach. 

Zaczynają panować nastroje rewolucyjne. Największe wrzenie występuje w miastach 

portowych. Już 3 listopada tworzą się Rady Żołnierskie, 9 listopada wybucha rewolucja  

w Berlinie. Wieść o berlińskiej rewolucji, o buncie marynarzy w niemieckich portach, jak 

i o panującym chaosie dotarła również do Wielkopolski. Przewrót ten wywarł zasadnicze piętno 

na poczynaniach niepodległościowych Polaków.  

Wieści o przewrocie, rewolucji berlińskiej, dotarły również na ziemię szamotulską, znajdującą 

się w granicach Cesarstwa Niemieckiego. W barakach szpitalnych zlokalizowanych pomiędzy 

dzisiejszymi ulicami Gąsawską, Lipową i Nową przebywali na rekonwalescencji niemieccy 

żołnierze, głównie marynarze z Hamburga. Pod wpływem coraz bardziej napiętej sytuacji w 

całym państwie 10 listopada załoga szpitalnych baraków zwołała wiec żołnierski w sali 

Sundmanna., przy dzisiejszej ulicy Poznańskiej. Po wielogodzinnej debacie ze współudziałem 

Polaków postanowiono przełożyć obrady nadzień następny. Polacy od razu dostrzegli w tym 

narastającym zamęcie szansę na wyzwolenie się z niewoli. Dlatego celowo włączyli do działań 

na tych wiecach Polaków, których nazwiska brzmiały  

z niemiecka, by nie budzić podejrzeń Niemców. Powołano Radę Żołnierzy a na zebraniu 

obywatelskim ukonstytuowano Radę Robotników. Dla swych działań obydwie rady powołały 

komisje i sekcje. Następnego dnia poinformowano władze miasta zarówno burmistrza jak  

i starostę. Były to jeszcze władze niemieckie. Rady ustanowiły swoich polskich 

pełnomocników dla urzędów starosty, poczty, kolei i magistratu. Zostali nimi Polacy. Podobne 

rady robotników i żołnierzy powstawały w Pniewach, Wronkach, Kaźmierzu, Ostrorogu i 

Obrzycku. W Szamotułach rady przekształciły się 18 listopada w Radę Ludową. Już dwa dni 

później w Szamotułach została powołana wspólna reprezentacja w postaci Powiatowej Rady 

Ludowej, na czele której stanął ksiądz Bolesław Kaźmierski. W połowie grudnia władza w 

Szamotułach przeszła praktycznie bez wystrzału w ręce polskie. (...) 
na podstawie: J. Wachowiak, Zawsze w pamięci nam stać będą... Szamotuły 2018, s. 16-18. 

 

Materiał pomocniczy nr 2 

 

Wybuch powstania i objęcie władzy przez Polaków postawiły przed Naczelną Radą Ludową - 

podobnie jak i w całej Wielkopolsce - praktyczny problem przejęcia niemieckich dotąd struktur 

administracyjnych, samorządowych, szkolnych, itp. Sporą trudność sprawiała w tej mierze już 

sama dwuznaczna przed rozstrzygnięciami wersalskimi sytuacja prawno-państwowa 

Poznańskiego, tego "państwa wielkopolskiego" - już nie niemieckiego, ale jeszcze nie 

mogącego zintegrować się z niepodległą Rzeczpospolitą. Przez kilka miesięcy wydawało się, 

że wszystko jest jeszcze otwarte. Prócz tego brakowało wykwalifikowanych kadr, którymi 

można by zastąpić doświadczonych niemieckich urzędników na poczcie, na kolei,  

w magistracie itp. Obie te sprawy często łączyły się w sposób nie dający się oddzielić.  

W Szamotułach początkowo usunięto jedynie komisarzy obwodowych, których funkcje 

przejęli teraz pełnomocnicy Rady Ludowej, pozostawiono natomiast zarówno zarząd miasta, 

jak i starostę Classena, dodając mu dwóch polskich urzędników. Od 14 lutego dr Jan 

Podkomorski przejął ustanowioną przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej funkcję starosty, 



obok dotychczasowego niemieckiego landrata. Już wkrótce przeprowadził polonizację struktur 

policyjnych i wymienił załogę dworca. W marcu 1919 odbyły się zarządzone przez NRL 

wybory samorządowe i Polacy przejęli większość w radzie miejskiej. Kilka dni później 

Powiatowa Rada Ludowa zdymisjonowała dotychczasowego landrata Classena, którego 

miejsce zajął dr Podkomorski.  
na podstawie: P. Matusik, Powstanie wielkopolskie w Szamotułach, w: Szamotuły. Karty z dziejów miasta, pod redakcją,  

A Gąsiorowskiego, Szamotuły 2006, s. 173-174. 

 

Materiał nr 3 

 

"O ile w Poznaniu przez kilkanaście dni trzeba było walczyć z załogą niemiecką zanim 

całkowicie udało się Polakom zapanować nad miastem, o tyle w Szamotułach było to dokonane 

już przedtem. Rada Robotników i Żołnierzy w Szamotułach była w tym czasie już tak polska, 

że gdy urządzano w Ognisku wigilię dla odwachu (żołnierzy), sala była udekorowana białymi 

orłami, barwami polskimi i widniały tam napisy: „Niech żyje wojsko polskie!”. Na wiadomość 

o wypadkach w Poznaniu wszystkie szamotulskie urzędy obstawiono posterunkami straży 

ludowej". 
M. Skiba, Szamotuły w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, Szamotuły 1923, s. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiał nr 4 

 

Mapa Szamotuł z początków XX wieku. Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. 



materiał nr 5 

 

Mapa Szamotuł z początków  XX wieku. Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. 

 



materiał nr 6 

 

Mapa Szamotuł z lat trzydziestych XX wieku. Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. 

 

 

 

 

 



Materiał nr 7 

Mapa myśl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz i jego miasto 



Materiał nr 8 

 

Instrukcja dla zespołu nr 1 

 

Waszym zadaniem jest dotarcie do różnych źródeł, które pozwolą Wam przedstawić rodzinę 

burmistrza. Spróbujcie dotrzeć do potomków Konstantego Scholla. Pomocne w tym mogą być 

źródła systematycznie gromadzone przez lokalnych pasjonatów historii, opracowania powstałe 

w wyniku pracy Waszych kolegów w innych projektach o tematyce regionalnej. Lokalną prasę 

tego okresu możecie przeglądać na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. 

Zwróćcie uwagę na sporządzanie bibliografii. W przypadku korzystania z publikacji 

internetowych zawsze podajemy pełną nazwę strony i umieszczamy datę, kiedy korzystaliśmy 

z tego właśnie źródła, np. http://www.szamotuly.pl/pl/znani-szamotulanie.html (dostęp 

20.01.2020) 

 

Instrukcja dla zespołu nr 2 

 

Waszym zadaniem będzie opracowanie źródeł i poszukanie rozproszonych informacji  

o naszym mieście w okresie międzywojennym. Potrzebnych materiałów ikonograficznych 

poszukajcie na stronach lokalnych portali miłośników historii regionalnej, publikacjach 

albumowych wydawanych przez samorządy i Muzeum Zamek Górków. Wydawnictw  

z okresu przedwojennego szukajcie na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. 

Zwróćcie uwagę na sporządzanie bibliografii. W przypadku korzystania z publikacji 

internetowych zawsze podajemy pełną nazwę strony i umieszczamy datę, kiedy korzystaliśmy 

z tego właśnie źródła, np. http://www.szamotuly.pl/pl/znani-szamotulanie.html (dostęp 

20.01.2020) 

 

Instrukcja dla zespołu nr 3 

 

Poszukajcie wiadomości i przygotujcie materiały o pracy w Szamotułach burmistrza Scholla. 

Spróbujcie zgromadzić materiały o inicjatywach, przedsięwzięciach, w których uczestniczył. 

Informacji szukajcie na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, w Muzeum Zamek 

Górków, na lokalnych portalach przybliżających historię naszego regionu. 

Zwróćcie uwagę na sporządzanie bibliografii. W przypadku korzystania z publikacji 

internetowych zawsze podajemy pełna nazwę strony i umieszczamy datę, kiedy korzystaliśmy 

z tego właśnie źródła, np. http://www.szamotuly.pl/pl/znani-szamotulanie.html (dostęp 

20.01.2020) 

 

Instrukcja dla zespołu nr 4 

 

Waszym zadaniem będzie zgromadzenie i opracowanie informacji o działalności Konstantego 

Scholla jako działacza samorządowego w organizacjach i projektach poza Szamotułami. 

Pomocne dla Was mogą być zbiory prasy regionalnej dostępne na stronach Wielkopolskiej 

Biblioteki Cyfrowej, na stronach Związku Miast Polskich (publikacje Związku: 

http://www.szamotuly.pl/pl/znani-szamotulanie.html
http://www.szamotuly.pl/pl/znani-szamotulanie.html
http://www.szamotuly.pl/pl/znani-szamotulanie.html


http://www.miasta.pl/strony/publikacje-zwiazku-miast-polskich) oraz regionalnych portalach 

obejmujących publikacje miłośników przeszłości naszej małej ojczyzny. 

Zwróćcie uwagę na sporządzanie bibliografii. W przypadku korzystania z publikacji 

internetowych zawsze podajemy pełna nazwę strony i umieszczamy datę, kiedy korzystaliśmy 

z tego właśnie źródła, np. http://www.szamotuly.pl/pl/znani-szamotulanie.html (dostęp 

20.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szamotuly.pl/pl/znani-szamotulanie.html


Materiał  nr 9 (dla nauczyciela) 

 

Kalambury 

Uczniowie bez względu na wiek lubią zabawy, które proponuję wykorzystać do utrwalenia 

niektórych dokonań burmistrza. Pierwszą propozycją są kalambury. Jak informuje Wikipedia 

celem zabawy jest odgadywanie haseł. Jedna osoba przedstawia wylosowane hasło a pozostali 

uczestnicy odgadują treść hasła. Możemy zaproponować w pierwszym etapie zabawy by hasła 

przedstawiane były tylko gestami lub rysunkami. Zarówno podczas pokazywania, jak i 

rysowania, nie wolno używać słów, ani wydawać innych dźwięków. Ponadto, podczas 

rysowania, nie można uciekać się do gestów oraz pisać wyrazów (czasem nawet 

poszczególnych liter lub cyfr). Natomiast, podczas pokazywania, nie wolno wskazywać na 

osoby lub rzeczy, będące w pobliżu pokazującego. Wielu organizatorów kalamburów zabrania 

też wykorzystywania własnych ubrań do określania kolorów. Warto poinformować 

uczestników na początku ile słów liczy hasło, oraz które z nich są spójnikami, zaimkami itp. 

Osoba pokazująca powinna poinformować gestami, czy pokazuje całe hasło czy jedno ze słów 

(a jeśli tak, to które) 

Inną wersją zabawy są rebusy, czyli łamigłówki składające się z odpowiednio ułożonych 

rysunków, napisów i znaków. Rozwiązanie rebusu polega na odczytaniu zaszyfrowanego hasła. 

Podane w rebusie treści są zwykle niejednoznaczne, mające jedynie naprowadzić 

rozwiązującego na właściwe znaczenie. Zwykle dla ułatwienia podane są pierwsze litery 

wyrazów składających się na rozwiązanie. Po wylosowaniu hasła proponujemy uczniom 

wybranie rzeczy, które mogą narysować i w których wystąpią litery "niepotrzebne". Jeśli  

w tych wyrazach wystąpią niepotrzebne litery koło obrazka umieść literkę lub kilka i skreśl. 

 

Do zabawy proponuję wykorzystanie nazwiska osoby związanej z burmistrzem i miastem oraz 

kilku nazw instytucji. Zabawa posłuży do utrwalenia dokonań Konstantego Scholla. Celem 

lepszego zapamiętania nazw wybrałam je w historycznym brzmieniu: 

- Związek Miast Polskich, 

- Miejski Zakład Chorych, 

- Szkoła Powszechna, 

- Przytulisko dla Starców, 

- Herbert Koerpel, 

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Burmistrzów, 

- Koło Miast Wielkopolskich, 

- Gimnazjum im. Piotra Skargi, 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szyfr


Materiał  nr 10 

Karta samooceny 

W projekcie ważne jest zaangażowanie i przekonanie do osobistego wysiłku i zaangażowania. 

Warto po zrealizowaniu projektu zastanowić się nad swoim udziałem w pracy zespołowej, 

mocnym stronom oraz pomyśleć o korektach postępowania w przyszłości.  

 

część pierwsza karty samooceny poświęcona refleksji o stopniu zaangażowania w działania, 

kompetencjach doskonalonych w projekcie 

 

Czy znałem/znałam cel pracy angażując się na początku? 

 

Czy wykorzystałem/łam swoje atuty? jeśli nie, to dlaczego? 

 

Czy zaplanowałem/łam swoją pracę? 

 

tak                                                           nie 

 

Czy wykorzystałam/łem pomoc innych? Czy zadawałem/łam pytania i prosiłem/łam o 

pomoc? 

 

Czy zapoznałam/łem się z innymi pracami, które mogły być inspiracją? 

(nie kopiowałem/am tylko inspirowałam/em się ) 

 

Określ, w jakim stopniu zrealizowałem/łam zaplanowany cel.  

1             2               3              4             5              6              7               8              9              10 

 

część druga karty samooceny poświęcona refleksji o merytorycznym aspekcie 

zaangażowania 

 



Część pracy realizowałam/em w internecie.  Czego się nauczyłem/am przy tej okazji? 

 

 

W projekcie poznałem/am postać burmistrza Scholla. Co zaskoczyło mnie w jego dorobku? 

 

Teraz, kiedy spaceruję po mieście to rozpoznaję obiekty historyczne związane z działalnością 

burmistrza Scholla: 

tak, wszystkie                                                                                        tylko niektóre 

 

Wiem, do kogo mogę zwrócić się z prośbą o pomoc przy realizacji kolejnego projektu 

historycznego. 

Tak, zwrócę się do:                                                                           Nie, dowiem się później 

 

Dowiedziałem/am się o możliwości poszukiwania informacji o przeszłości ze źródeł, których 

wcześniej nie znałam/em. Przykładem takiego źródła informacji jest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II moduł 

W pierwszym etapie pracy uczniowie poznali postać burmistrza i poznali miasto, o które dbał 

i zabiegał. W drugim etapie pracy proponuję spojrzenie "w głąb" miasta. Bardziej uważne 

spojrzenie kierujemy w stronę gospodarki, czyli najważniejszych firm funkcjonujących w 

mieście o zapleczu rolniczym. Stawiamy pytanie o rolę właścicieli i ich rodzin w życiu 

społeczności. Spojrzymy na zróżnicowanie religijne i narodowościowe obywateli miasta. 

Badamy pamięć o tych osobach i ich dziełach, szukamy wspomnień osób zatrudnionych przez 

przemysłowców. Na koniec sygnalizujemy poszukiwanie w krajobrazie kulturowym miejsc 

zaświadczających o ekonomicznej aktywności kilku pokoleń wstecz. Badania i poszukiwania 

ważnych w przeszłości przestrzeni uświadomi uczestnikom zmiany jakie dokonały się. Pokaże 

miasto jako "scenę" działań ludzi.  

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

CEL: wzbudzanie zaciekawienia, 

aktywizacja posiadanej wiedzy, 

wyzwalanie emocji. 

 

ETAP 1: AKTYWACJA 

(działania w klasie i środowisku cyfrowym) 

- wyjaśniamy/przypominamy na czym polega 

pojęcie krajobrazu kulturowego, co oznacza 

"czytanie krajobrazu kulturowego", 

- omawiamy na czym polega strategia nauczania 

wyprzedzającego i w jaki sposób będziemy ją 

realizowali w odniesieniu do tematu, 

- podkreślamy znaczenie samodzielnej pracy, 

aktywności ucznia i jego odpowiedzialności za 

efekty pracy, 

- przypominamy, czego nauczyliśmy się  

w poprzedniej części działań, 

Cel modułu. 

Celem zadania jest przypomnienie 

wiadomości o składzie narodowościowym, 

liczebności mieszkańców miasta, 

przypomnienie firm działających  

w okresie międzywojennym, poznanie 

rodzin właścicieli i roli jaką odgrywali  

w lokalnej społeczności, sprawdzenie  

w przestrzeni miejsc, w których działały 

firmy i pozostałości po nich, 

W czasie zajęć uczniowie poznają informacje  

o liczebności mieszkańców miasta, składzie 

narodowościowym i religijnym społeczeństwa. 

Poszukają miejsc (na starym planie miasta) kultu 

religijnego grup i zastanowią się nad ich stanem 

współczesnym. W trakcie wycieczki odkryją 

firmy funkcjonujące kilkadziesiąt lat temu  

i obiekty, które po nich pozostały. Zastanowią 

się nad rolą przedsiębiorców w lokalnej 

społeczności w okresie międzywojennym.  

 

 

 

 

W instrukcji pracy zwracamy uwagę na 

uważne czytanie planów i map, 

Wykonanie zadania wstępnego (środowisko 

cyfrowe) 

Krok 1 

Prosimy uczniów o zapoznanie się z materiałem 

nr 12 i planami miasta z początku wieku oraz 

współczesnego (materiał nr 4, 5, 6). Prosimy  



szczególnie pod kątem obiektów kultu 

religijnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista publikacji, które przygotowujemy 

uczestnikom projektu: 

 

B. Koerpel, Epizody, Szamotuły 2014. 

Szamotuły na dawnej pocztówce 1898 - 

1939, Muzeum-Zamek Górków; 

Szamotuły 2000. 

Złota księga ziemiaństwa polskiego, 

redakcja S. Sas-Lityński, Poznań 1929. 

M. Kuzioła, Wyszykowanie, Muzeum 

zamek Górków, Szamotuły 2018. 

M. Ziemski, T. Piechocki, Wszerz i wzdłuż 

ziemi wielkopolskiej, Poznań 1934. 

(https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publica

tion/168712) 

M. Seidel, Powiat szamotulski. Podręcznik 

do nauki geografii dla szkół powszechnych 

powiatu, Szamotuły 1929. 

Instrukcja wywiadu - materiał nr 14 

 

Mapy i plany miasta możemy 

przygotować w wersji tradycyjnej, 

papierowej lub w elektronicznym 

wydaniu. 

https://fotopolska.eu/ 

http://www.szamotuly.pl/pl/plan-

miasta.html 

o porównanie planów i wyszukanie informacji 

dotyczących zróżnicowania narodowościowego 

i religijnego mieszkańców miasta. 

Wypełniamy karty pracy (materiał nr 11), 

danych szukamy też w Internecie, wtedy 

zwracamy uwagę na bibliografię. 

 

 

Krok 2 

Największe firmy w pejzażu miasta. 

 

Dzielimy się na grupy i przekazujemy materiał 

nr 13 w wersji elektronicznej lub tradycyjnej. 

Wskazujemy opracowania i portale, gdzie 

uczniowie mogą uzupełnić wiadomości. 

Prosimy też o dotarcie do byłych pracowników 

(zatrudnieni nawet w ostatnich latach 

funkcjonowania firmy) wybranych firm  

i przeprowadzenie wywiadu z nimi na temat 

warunków pracy, powodów zamknięcia zakładu. 

Rozmowa może pokazać, w jaki sposób 

funkcjonowała pamięć o właścicielach firmy. 

Materiał nr 14 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 3 

Uczniowie analizują stare plany i mapy 

Szamotuł. W pierwszym etapie sprawdzają, czy 

zróżnicowanie narodowościowe mieszkańców 

odzwierciedlone zostało w nazwach ulic, 

w postaciach ich patronów? 

Następnie poszukują na starym planie miasta 

firm, zaznaczają je (miejsca) na współczesnym 

planie. Posłuży to do odszukania miejsca  

w rzeczywistej przestrzeni i sprawdzenie jej 

obecnie. 

CEL: 

poszukiwanie informacji, selekcja 

informacji, analiza, synteza, 

ETAP 2: PRZETWARZANIE (środowisko 

cyfrowe) 

 

https://fotopolska.eu/
http://www.szamotuly.pl/pl/plan-miasta.html
http://www.szamotuly.pl/pl/plan-miasta.html


porównywanie, przetwarzanie informacji 

i nadawanie im nowej formy. 

 

 

 

 

Kierujemy uczniów do opracowań i 

regionalnych portali: 

http://regionszamotulski.pl/firmy-w-

szamotulach-w-okresie-miedzywojennym-

wystawa/ 

 

 

Uczniowie w zespołach opracowują zebrane 

materiały. Każda z grup przedstawi historię 

firmy i właścicieli za pomocą wybranej aplikacji 

lub filmu. 

Materiał nr 15 

 

Przekazujemy uczestnikom projektu instrukcję: 

wybierzcie się z koleżankami/kolegami na 

miejsce, gdzie w okresie międzywojennym 

działała wybrana firma. Wykonajcie fotografię, 

film pokazujący przestrzeń, gdzie 

funkcjonowało przedsiębiorstwo. 

 

CEL: uporządkowanie wiedzy 

(strukturyzacja, powiązania). 

 

ETAP 3: SYSTEMATYZACJA (zajęcia w 

klasie) 

 

Zespoły prezentują swoje opracowania za 

pomocą wybranej aplikacji lub filmu i omawiają 

efekty pracy. Zwracają uwagę na powiązania 

działających w dwudziestoleciu firm (młyny, 

olejarnia, cukrowania) z zapleczem rolniczym 

regionu. Ważną cezurą dla firm i właścicieli jest 

druga wojna i przejęcie władzy przez 

komunistów. 

Zwracamy uwagę na zdjęcia zrealizowane 

niedawno. Wszystkie omawiane obiekty już nie 

istnieją, na miejscu funkcjonują nowe firmy lub 

trwa rozbiórka pozostałości historycznych 

artefaktów. 

Na zakończenie tej części wspólnie młodzi 

ludzie poszukują odpowiedzi na pytanie  

o koniec wszystkich wspomnianych zakładów 

w początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku 

(procesy transformacji i modernizacji lat 

dziewięćdziesiątych oraz globalizacji  

i automatyzacji obecnie).  

 

 

 ETAP 4: EWALUACJA (zajęcia) 

- samoocena; 

Materiał nr 16 

- informacja zwrotna nauczyciela. 

 

 



Materiał nr 11 

Karta pracy 

1. Jakie grupy narodowościowe mieszkały w Szamotułach w początkach XX wieku? 

 

 

 

2. Demografowie zauważyli trwałe tendencje dotyczące wielkości poszczególnych grup 

narodowościowych i religijnych. Z czego wynikały zmiany? 

 

 

 

3. Na podstawie analizy planów miasta ustal, gdzie znajdowały się poniższe obiekty. 

Informacje możesz zweryfikować na stronie www.fotopolska.eu, 

 

 

widokówka z 1897 roku, 

źródło: http://judaica.cz/?page_id=8695#gallery/bddb88e1aa0cfafede94aa9179d3ca3e/2441 (dostęp 25.03 2020) 

 

 

 

http://judaica.cz/?page_id=8695#gallery/bddb88e1aa0cfafede94aa9179d3ca3e/2441


 

 
Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Szamotu%C5%82y_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_ewangelicki_evangelical_church.jp

g (dostęp 25.03 2020) 

 

 

 

4. Wyjaśnij, z jakich powodów pokazanych wyżej obiektów nie ma już na mapie 

współczesnego miasta? 

 

 

 

 

5. Poszukaj na planie współczesnych Szamotuł nazw ulic, które nawiązują do postaci i grup 

narodowościowych zamieszkujących niegdyś nasze miasto. Wymień je: 

 

 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Szamotu%C5%82y_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_ewangelicki_evangelical_church.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Szamotu%C5%82y_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_ewangelicki_evangelical_church.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Szamotu%C5%82y_ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_ewangelicki_evangelical_church.jpg&psig=AOvVaw0ok3u-wyrWJ-uQ89A-T-qq&ust=1583782814474000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjp1vPQi-gCFQAAAAAdAAAAABAO


Materiał nr 12 

Ludność Szamotuł 

Szamotuły uniknęły w XIX wieku losu większości miast wielkopolskich, które albo stopniowo 

wyludniały się, albo też z ledwością utrzymywały stan zaludnienia na niezmienionym 

poziomie. Od początku wieku rozpoczął się wyraźnie przyspieszony wzrost liczby ludności i z 

nieco mniejszym tempem trwał także międzywojennym dwudziestoleciu. Jedynie trudne czasy 

wojenne i powojenne migracje, wywołane zakończeniem niemieckiego panowania w 

Wielkopolsce, przyniosły przejściowy spadek zaludnienia. W pierwszym powojennym spisie 

ludności w Polsce, jaki przeprowadzono w 1921 r., naliczono  

w Szamotułach 6797 mieszkańców. Spadek liczby mieszkańców w stosunku do ostatnich lat 

przedwojennych wywołany został odpływem Niemców i relatywnie w wysokim stopniu 

Żydów. Ludność obu tych grup narodowych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

masowo opuszczała jej zachodnie województwa. Exodus ten zmienił poważnie narodowe 

oblicze miasta. W 1921r. w miastach powiatu szamotulskiego odsetek Niemców wynosił 12 %. 

Zapewne w samych Szamotułach proporcje narodowościowe kształtowały się podobnie. 

Dopiero po 1922 natężenie wyjazdów uległo wyraźnej redukcji. W latach trzydziestych 

emigracja ludności niemieckiej występowała już sporadycznie. Szamotuły opuszczała ludność 

optująca na rzecz Rzeszy Niemieckiej. Do miasta w tym czasie przybywali osiedleńcy, 

przeważnie polskiej narodowości. Wśród przybyszów jedynie jednostkowo znajdowała się 

ludność żydowska z centralnych i wschodnich dzielnic Polski. Te stosunkowo znaczne 

migracje doprowadziły do wysokiego ujednolicenia ludności miasta, 97% mieszkańców 

oficjalnie deklarowało się Polakami. Na przełomie 1938 i 1939 r. w Szamotułach 

zamieszkiwały jedyne 153 osoby deklarujące narodowość niemiecką. Liczba ta stanowi tylko 

1,8% stanu zaludnienia. Inne narodowości liczyły 99 osób, tj. 1,2%. W latach 1924 - 1939  

z notowań wynika, że liczba ludności w Szamotułach wzrosła z 7112 do 8307 osób. 
Źródło: na podstawie: S. Kowal, Życie gospodarcze Szamotuł w okresie międzywojennym, w: Szamotuły. Karty z dziejów 

miasta, Szamotuły 2006, s.185-204. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiał  nr 13 

Firmy rodziny Koerpel 

Pod koniec XIX wieku bracia Max i Karl Koerpel założyli młyn parowy w Szamotułach. Aby 

mówić o dokonaniach Maxa i Karla Koerpel w XX w. w Szamotułach należy krótko wspomnieć 

o ich rodzinie. 

W 1911 r. bracia Max i Karl Koerpel zatrudnili w swoim młynie parowym Paula Knape, 

którego córka, Herta Knape w 1925 r. została żoną samego Herberta Koerpel. Małżeństwo 

miało troje dzieci: Henryka, Pawła i Brygidę, która jest autorką książki pt. "Epizody". 

Publikacja została wydana w Szamotułach kilka lat temu i przedstawia losy rodziny   

w burzliwym XX wieku. Brygida Koerpel wspomina, że historia jej rodziny w Szamotułach, 

nie zaczęła się od niej, lecz od jej dziadka od strony ojca – Karla Koerpel, który urodził się  

w Szamotułach, w żydowskiej rodzinie. Natomiast babcia Helena Lissner urodziła się  

w 1860r. w Obrzycku. Obie żydowskie rodziny były całkowicie zasymilowane w kulturze 

niemieckiej. Po ślubie nowożeńcy zamieszkali w Szamotułach. W 1895 roku urodził się ojciec 

pani Brygidy - Herbert, który był jednym z dziewięciorga rodzeństwa. 

Przedsiębiorcy przyjaźnili się z rodziną burmistrza Konstantego Scholla. W przekazach 

rodzinnych zachowała się anegdota o zakładzie między panami o tym, kto wcześniej zbuduje 

obiekt: czy burmistrz szkołę podstawową (dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 1 przy ulicy 

Staszica) czy przedsiębiorca młyn z możliwością podłączenia do bocznicy kolejowej. W 1939 

r. rodzina Koerpel była zmuszona uciekać z Szamotuł w obawie przed nadchodzącą wojną. Lata 

wojny rodzina spędziła w ZSRR a do domu wrócili w 1946 roku. Nie wszyscy członkowie 

rodziny przeżyli tułaczkę. W Uzbekistanie zmarł Herbert Koerpel. 

 

 
Herta i Herbert Koerpel, rodzice Brygidy Koerpel autorki wspomnień. 
Źródło: B. Koerpel, Epizody, Szamotuły 2014, s. 11. 



 
Dzieci Herty i Herberta Koerpel - Henryk, Brygida i Paweł Koerpel. 
Źródło: B. Koerpel, Epizody, Szamotuły 2014, s. 143. 

 
Rodzina Koerpel - Herta i Herbert z dziećmi i dziadkiem Karlem w Szamotułach. 
Źródło: B. Koerpel, Epizody, Szamotuły 2014, s. 35. 



 
Dom rodziny Koerpel (obecnie ul. Dworcowa) 
Źródło: B. Koerpel, Epizody, Szamotuły 2014, s. 36. 

 

Źródło: B. Koerpel, Epizody, Szamotuły 2014, s. 34. 



 

Źródło: zbiory Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 



 

Źródło: zbiory Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 

 

Źródło: zbiory Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 



"Szamotuły. (Olbrzymi gmach) Ośmiopiętrowy młyn parowy Koerpla, wybudowany  

w pobliżu dworca towarowego, z własną bocznicą, urządzony z wielkim nakładem, będzie 

uruchomiony 15 stycznia 1928 r. Koszty budowy kolosalnego młyna, który wymielać 

będzie 2500 ctr. na dobę, wynoszą 2 i pół miliona zł. Właściciele młyna, bracia Koerpel 

zamierzają przenieść tu swoją meblarnię parową, pobudować budynki mieszkalne i biurowe,  

a dotychczasowe obszerne zabudowania przedsiębiorstwa, położone przy ulicy Dworcowej, 

składające się z  młyna  parowego, obszernego spichrzu, parowej meblami. i domu mieszkalnego 

wzgl. biurowego, sprzedać na inne cele przedsiębiorcze. Zalecałoby się, ażeby kandydaci 

posiadający ducha przedsiębiorczego i odpowiedni kapitał, zgłosili się już teraz, celem nabycia 

dotychczasowych ubikacji fabrycznych od Braci Koerpel. Miasto nasze, które rozbudowuje się  

z każdym rokiem nadspodziewanie zapowiada wielką przyszłość. W roku ubiegłym 

wybudowano 18 domów mieszkalnych. I na rok bieżący zapowiada się dość liczny ruch 

budowlany. Zgłaszają się już urzędnicy i emeryci, o nabycie gruntu, przeznaczonego na 

rozbudowę miasta, celem budowy domów mieszkalnych."  

Źródło: Gazeta Szamotulska Nr 3 z dnia 5. stycznia 1928 

"S Z A M O T U Ł Y . (Rozbudowa meblami parowej Fabryki. Braci Koerpel.) Firma Bracia 

Koerpel przystąpiła do znacznej rozbudowy swej meblarni parowej, w której zatrudnia 

od szeregu lat bardzo poważną liczbę stolarzy, malarzy i robotników. Rozbudowa nastąpi 

na tej samej posiadłości przez odpowiednie złączenie dotychczasowego młyna parowego i 

wszystkich z nim połączonych ubikacji, z dotychczasową parową meblarnią. Przez 

rozbudowę tej meblarni względnie tego przedsiębiorstwa, które rozwija się bardzo 

pomyślnie, znajdzie znów cały szereg stolarzy i malarzy tak upragnione zatrudnienie. - 

Zaznaczyć należy, że Fabryka Bracia Koerpel stara się o zatrudnienie bardzo poważnej 

liczby rzemieślników i robotników w swym ośmiopiętrowym młynie parowym, 

meblarni parowej i w tartaku."  
Źródło: Gazeta Szamotulska nr 49 z 25 kwietnia 1929 

 

Meblarnia  

W 1897 roku bracia Koerpel założyli w Szamotułach fabrykę mebli, właściwie stolarnię. 

Początkowo produkowała proste ławy i stoły na potrzeby mieszkańców Szamotuł i okolic. Z 

czasem zakład rozrósł się i poszerzył zakres swojej produkcji. Pod koniec XIX wieku rodzina 

Koerpel uruchomiła inny zakład - młyn parowy. Został zlokalizowany przy stolarni. Po 

uruchomieniu młyna Karl i Max Koerpel rozbudowali stolarnię i stworzyli fabrykę mebli. W 

ten sposób stali się największymi przedsiębiorcami w Szamotułach. W okresie 

międzywojennym rodzinna firma, kierowana przez Herberta i jego kuzyna Juliusa, powiększyła 

się o nowoczesny młyn w rejonie dzisiejszej ulicy Chrobrego. 

W styczniu 1928 roku Gazeta Szamotulska tak opisywała nową inwestycję rodziny Koerpel: 

"Ośmiopiętrowy młyn parowy Koerpla, wybudowany w pobliżu dworca towarowego, z własną 

bocznicą, urządzony z wielkim nakładem, będzie uruchomiony 15 stycznia 1928 r. Koszty 

budowy kolosalnego młyna, który wymielać będzie 2500 centnarów (ok.125 ton) na dobę, 

wynoszą 2 i pół miliona zł. Właściciele młyna, bracia Koerpel zamierzają przenieść tu swoją 

meblarnię parową, pobudować budynki mieszkalne i biurowe, a dotychczasowe obszerne 



zabudowania przedsiębiorstwa, położone przy ulicy Dworcowej, składające się z młyna 

parowego, obszernego spichrzu, parowej meblami i domu mieszkalnego wzgl. biurowego, sprzedać 

na  inne cele przedsiębiorcze". Jak wspomina Brygida Koerpel w książce pt. ”Epizody”: 

„kolorowe były wspomnienia z niedzielnych wypraw do młyna. Chodzenie po zadziwiająco 

lśniących i gładkich posadzkach hal z tajemniczymi maszynami, w których szumiało, szemrało, 

a niektóre się śmiesznie kiwały. (…) Młyn był pełen interesujących możliwości i subtelnie nim 

pachniało." 

 
Źródło: zbiory Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 

Cukrownia 

W 1892 zawiązała się spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Zuckerfabrik 

Samter, czyli cukrownia szamotulska. Wybudowano ją 3 lata później a zarząd tworzyli 

niemieccy i polscy ziemianie. Na czele rady nadzorczej stanął hrabia Twardowski  

z Kobylnik. Była to jedna z mniejszych wytwórni cukru w Wielkopolsce. 

W 1911 zakład poddano gruntownej przebudowie, w wyniku czego zwiększona została prawie 

dwukrotnie jego zdolność przerobowa. Cukrownia produkowała tylko cukier surowy. W celu 

rafinacji produkt wywożono do Magdeburga. 

W okresie międzywojennym cukrownia była największym zakładem w Szamotułach, choć  

w skali kraju firmę można określić jako średnią. W Polsce międzywojennej przeprowadzono 

kilka inwestycji. Przebudowa w 1928 roku polegała na zainstalowaniu nowoczesnych 

urządzeń, które zwiększały produkcje cukru i dawały możliwość wytwarzania prądu na 

potrzeby powiatu. Cukrownia w okresie kampanii zatrudniała kilkaset pracowników a po 

zakończeniu akcji lawinowo wzrastała liczba osób bezrobotnych, z których niewielka część 

mogła pobierać zasiłki. Kierownictwo firmy mocno podkreślało społeczny wymiar działalności 

zakładu. 



 

 
Źródło: Szamotuły na dawnej pocztówce 1898 - 1939, Muzeum-Zamek Górków; Szamotuły 2000, s.105. 

 

Cukrownia szamotulska działała w Szamotułach od 1895 roku - był to nowoczesny zakład 

wybudowany przez Fabrykę Maszyn z Halle, choć większość udziałowców stanowili Niemcy, 

na czele rady nadzorczej stanął hrabia Twardowski z Kobylnik. 

 
Źródło: zbiory Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 



 

Źródło: zbiory Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 

 

Źródło: Złota księga ziemiaństwa polskiego, redakcja S. Sas-Lityński, Poznań 1929, s. 37 



 

 

Źródło: Złota księga ziemiaństwa polskiego, redakcja S. Sas-Lityński, Poznań 1929, s. 38 

 

Źródło: Złota księga ziemiaństwa polskiego, redakcja Stanisław Sas-Lityński, Poznań 1929, s. 38 



 

Źródło: Złota księga ziemiaństwa polskiego, redakcja S. Sas-Lityński, Poznań 1929, s. 37 

Źródło: zbiory Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 

 

 

 



Olejarnia 

W 1910 bracia Nathan zbudowali szamotulską „Olejarnię”. Należały do nich obiekty 

zlokalizowane przy ulicy Dworcowej: młyn parowy i pokostownia, usytuowane w miejscu, 

gdzie znajduje się dzisiejsza „duża Biedronka”. W Szamotułach oprócz olejarni posiadali 

jeszcze kilka kamienic przy Rynku i placu Sienkiewicza. Krótko po odzyskaniu niepodległości 

przez Polskę Nathanowie postanowili opuścić Polskę i wyjechać do Niemiec. W związku z tym 

sprzedali olejarnię, kamienice i prowadzone w nich interesy. Firmę kupił Jan Kolipiński, 

przedsiębiorca z Pleszewa. W roku 1921 Jan Kolipiński zawiązał Towarzystwo Akcyjne, w 

którym miał większość udziałów. Uruchomił olejarnię, młyn parowy i pokostownię pod 

wspólną nazwą „Olejarnia w Szamotułach – Spółka Akcyjna”. Jako jej największy udziałowiec 

został dyrektorem. Zakładami zarządzał ze zmiennym szczęściem. Problemem okazała się 

zagraniczna konkurencja i niespłacone długi, które latami ciążyły na hipotece. W 1930 r. zakład 

przejęli bracia Borach, obywatele francuscy. Po kilku latach zakłady tłuszczowe przeszły w 

przymusowy zarząd, potem w dzierżawę. Po przekształceniach spółka produkowała różne 

rodzaje olejów: rzepakowy, lniany, pokosty  

i paszę dla zwierząt. Pod koniec lat trzydziestych wartość produkcji firmy przekraczała milion 

ówczesnych złotych i dlatego zakład można zaliczyć do grupy firm średniej wielkości. 

 

 
Źródło: zbiory Muzeum Zamek Górków w Szamotułach 

 

 

 

 

 

 



Józef Kawaler - założyciel drukarni 
 

Józef Kawaler urodził się w1881r. w pobliżu Ostrowa Wielkopolskiego. Jako piętnastolatek 

podjął naukę zawodu w drukarni największego wówczas drukarza w Ostrowie Wielkopolskim. 

Poznał tajniki gutenbergowskiej sztuki i nabył pierwszych doświadczeń redaktorskich. Po 

czterech latach nauki przeniósł się do Torunia, gdzie zrozumiał na czym polega 

“wyszykowanie” (to było jego ulubione słowo) dobrego numeru gazety. Około 1904 Józef 

wyjechał do Niemiec i osiedlił się w Westfalii. W 1906 r. ożenił się z Ludwiką Biernat. 

Zarobione pieniądze i doświadczenie przeznaczył na swoją prywatną firmę drukarską w 

nadreńskim Oberhausen. To właśnie tam zaczęła się historia rodzinnego zakładu 

poligraficznego. Rozkwit firmy przypadł na okres 4 lat przed wybuchem I wojny światowej. W 

1911r na Wystawie Przemysłowej w Berlinie właściciel drukarni otrzymał nagrodę za “Atlas 

roślin łąkowych” (wydany w języku niemieckim). Drukarnia dostała kolejne odznaczenie 

“Wielki Medal Złoty”. Wizerunek obu zdobytych medali Józef umieszczał na drukach 

reklamowo-rachunkowych przez długie lata. 

Po zakończeniu wojny wznowił działalność firmy, zleceń nie brakowało. W roku 1920 Józef 

Kawaler rozpoczął starania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec o pozwolenie 

przeniesienia urządzeń drukarskich do Polski. Początkowo zakład miał być przeniesiony do 

Pniew lecz nie było tam jeszcze prądu elektrycznego, wybór padł na Szamotuły. Pierwszego 

stycznia 1921r. została uruchomiony zakład pod nazwą “Drukarnia nakładowa Józefa Kawalera 

w Szamotułach.” 

Najbardziej znanym lokalnym wydawnictwem była ukazująca się od 1922 “Gazeta 

Szamotulska”. W pierwszym egzemplarzu swojej gazety Kawaler napisał, że jej zadaniem było 

głoszenie hasła “obrony i pielęgnowania wiary, mowy i kultury”. Gazeta informowała nie tylko 

o wydarzeniach lokalnych, ale również o zjawiskach w kraju i na świecie. 

“Towarzysze sztuki drukarskiej”, czyli zecerzy byli sercem firmy. Nazywano ich składaczami, 

ponieważ zajmowali się sztuką składu tekstu ręcznie lub na maszynie. Materiałem, z którym 

zecer pracował na co dzień był materiał zecerski (czcionki i inne elementy). Jedną z 

niezwykłych umiejętności zecera było czytanie tekstu w odbiciu lustrzanym i “do góry nogami” 

jednocześnie. Do 1930 rok drukarnia miała swoją introligatornię, czyli miejsce, w którym 

ręcznie oprawiano książki. 

 



 
Józef Kawaler - założyciel firmy 
Źródło: M. Kuzioła, Wyszykowanie, Muzeum zamek Górków, Szamotuły 2018, s. 20. 

 

 
Józef Kawaler w swojej pracowni 
Źródło: M. Kuzioła, Wyszykowanie, Muzeum zamek Górków, Szamotuły 2018, s. 35. 

 



 
Źródło: M. Kuzioła, Wyszykowanie, Muzeum zamek Górków, Szamotuły 2018, s. 38. 

 

 
Siedziba firmy przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 
Źródło: M. Kuzioła, Wyszykowanie, Muzeum zamek Górków, Szamotuły 2018, s. 36. 
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Materiał nr 14 

Jak przeprowadzić wywiad? 

Twoim zadaniem jest przeprowadzenie wywiadu z osobami, które pracowały w firmach 

poznanych przez nas na zajęciach. Łatwiej będzie przygotować się do wywiadu w grupie, bo 

możemy podzielić się zadaniami na etapie przygotowania i przeprowadzania rozmowy. Nasi 

rozmówcy nie pracowali z założycielami tych firm z okresu międzywojennego. To już wiemy. 

Chcemy dowiedzieć się, czy dawni właściciele byli wspominani w założonych przez siebie 

firmach? Czy nasi rozmówcy spotykali osoby znające osobiście dawnych fundatorów. Jak ich 

wspominali? Szukając rozmówców mocno podkreślajcie cele swojego projektu, informujcie o 

przeznaczeniu informacji, które uzyskacie. 

1. Jak przygotować się do wywiadu? 

Sprzęt – zabierzcie ze sobą sprzęt nagrywający (dyktafon), papier i ołówek. Po co wam papier 

i ołówek? Otóż, te rzeczy nigdy nie zawiodą, więc będą dobry wyjściem awaryjnym. Twój 

rozmówca może nie zgodzić się na nagrywanie. 

Temat – określenie tematu wywiadu jest już połową sukcesu. Od tego zależy, z kim będziecie 

rozmawiać, czego chcecie się dowiedzieć i jakie pytania w związku z tym zadacie. 

Rozmówca – umówienie się na wywiad może zająć trochę czasu. Odpowiednio wcześniej 

zastanówcie się, jak dotrzecie do waszego rozmówcy. 

Miejsce – to, gdzie odbędzie się wywiad, często zależy od waszego rozmówcy. Ważne jest, 

aby wasz rozmówca czuł się tam komfortowo. 

Czas – to również zależy przede wszystkim od osoby, z którą będziecie rozmawiać. 

Przygotujcie się na to, że to wy będziecie się dostosowywać do terminu. 

Pytania – kiedy już wiecie z kim będziecie rozmawiać i jaki jest temat takiej rozmowy, czas 

zastanowić się nad pytaniami. Wcześniej przygotowane pytania ułatwią wam zapamiętanie 

tego, czego chcecie się dowiedzieć i pozwolą uniknąć krępującej ciszy. Ale nie trzymajcie się 

ich za wszelką cenę. Dajcie swojemu rozmówcy szansę na wypowiedzenie się. 

2. Jak przeprowadzić wywiad? 

Wyobraźcie sobie, że siedzicie już naprzeciwko swojego rozmówcy. Macie już przygotowany 

sprzęt i rozłożone przed sobą notatki. I co dalej? Przede wszystkim zadbajcie o przyjazną 

atmosferę rozmowy. Przedstawcie się. 

Kiedy już czujecie, że można przejść do przeprowadzania wywiadu, nie zaczynajcie od razu od 

pytań. Wyjaśnijcie krótko, o czym chcecie rozmawiać i dlaczego ta rozmowa jest dla was ważna 

(koniecznie! Do czego zostanie użyta!). Dzięki temu osoba, z którą rozmawiacie, poczuje, że 

naprawdę wam zależy na wywiadzie właśnie z nią a nie kimś innym. Poproście też o zgodę na 

nagrywanie wywiadu. 

Jest kilka zasad, o których warto pamiętać zadając pytania podczas wywiadu: 

Nie zadawajcie pytań zamkniętych. Pytania powinny być tak skonstruowane, żeby dowiedzieć 

się jak najwięcej o wspomnieniach rozmówcy. 



Nie pytajcie o wiele rzeczy naraz. Rozmówca powinien mieć czas na zastanowienie się nad 

odpowiedzią na każde z postawionych przez was pytań. Kończąc wywiad także należy 

pamiętać o kilku rzeczach 

Podziękujcie za spotkanie. Zapytajcie się, czy jeśli pojawią wam się nowe pytania, to czy 

będziecie mogli skontaktować się ponownie z rozmówcą. 

3. O czym jeszcze należy pamiętać? 

W czasie przeprowadzania wywiadu warto zwrócić uwagę na kilka kwestii: 

Komunikujecie się nie tylko przez słowa. Równie dużo mówi wasze ciało. Dlatego zadbajcie 

o to, aby patrzeć rozmówcy prosto w oczy, swoją postawą dawać do zrozumienia, że jesteście 

w pełni skupieni na rozmowie. 

Słuchajcie uważnie. Nawiązujcie do tych zagadnień, które przed chwilą poruszył wasz 

rozmówca. Nie przerywajcie. 

Równie cennym materiałem są zdjęcia, dokumenty, rodzinne pamiątki. Jeśli rozmówce chce 

się z wami podzielić historią o nich, nie przeoczcie okazji na wzbogacenie swojego wywiadu. 

4. To także może się przydać: 

Próbne przeprowadzenie wywiadu – sprawdzenie, czy pytania są zrozumiałe i prowadzą do 

uzyskiwania odpowiedzi na pożądany temat – zróbcie próbę w grupie. 

Po całkowitym spisaniu wywiadu i sprawdzeniu go warto wysłać go do naszego rozmówcy na 

autoryzacje. Niech potwierdzi, że faktycznie spisaliście to, co on powiedział. 

Na podstawie opracowania Centrum Edukacji Obywatelskiej (program Działasz.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał nr 15 



Tworzymy film pokazujący firmy działające w okresie międzywojennym 

1. Dokumentacja 

Tak nazywa się pierwszy etap pracy nad naszym filmem. Polega na zebraniu jak najszerszych 

informacji dotyczących wybranego problemu. Zbiera się materiały w bibliotece, miejscowym 

archiwum, muzeum. Warto zapytać lokalnych pasjonatów historii. Może okazać się, że wskażą 

nam inne osoby, które mają ciekawe zbiory fotografii i dokumentów. Szukajmy materiałów też 

w Internecie, np. https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ 

 

2. Scenariusz 

Na podstawie zebranych materiałów sporządzamy scenariusz przyszłego filmu. Musimy 

uporządkować zgromadzone informacje i źródła, zdecydować, które wykorzystamy w pracy. 

Wspólnie z członkami grupy  zadajemy sobie następujące pytania: 1. Od czego zacząć film? 

Jak zaciekawić widza? 2. Co mamy do powiedzenia o problemie? 3. Czym zamknąć film? Czy 

macie pomysł na puentę, pozostającą w pamięci widza? W ten sposób zbudujecie podstawową 

strukturę filmu: początek, rozwinięcie i zakończenie. Scenariusz spiszcie –  

w dowolnej formie. Ważne, aby możliwie jak najdokładniej opisać kolejne elementy, które 

chcecie, aby się znalazły w filmie. 

 

3. Wykonanie filmu 

Na gotowy scenariusz trzeba spojrzeć krytycznym okiem. Podstawowe pytanie brzmi zawsze: 

czy film będzie ciekawy? Uwaga - nie chodzi o ciekawie postawiony problem, ale przede 

wszystkim o samo wykonanie filmu. Waszym tematem są dzieje firm w Szamotułach. Jeśli 

skupicie się tylko na maszynach, produkcji i finansach to powstanie rzeczowe ale nudne dzieło. 

Proponuję skupić sie na twórcach biznesu, ich rodzinach i opinii pracowników. Pokażcie 

zdjęcia i fotografie, porównajcie z aktualnymi widokami. Poinformujcie  

o skandalach i trudnościach, przytoczcie prasę i ogłoszenia. Dbajcie, aby wasze prace składały 

się z różnych elementów. Wywiady i rozmowy są cenne, ale zaplanujcie też prowadzenie 

obserwacji kamerą: nakręćcie miejsca, ludzi, zdarzenia, które wiążą się  

z waszym tematem. 

 

4. Montaż  

Po zakończeniu zdjęć obejrzyjcie z uwagą wszystko, co nakręciliście. Każdy fragment 

materiału oceńcie pod względem merytorycznym (czy materiał spełnia cel) i technicznym (czy 

obraz i dźwięk są czytelne). Może wszystko zostało nakręcone poprawnie, ale powstający film 

jest nudny? Sprawdźcie, czy nakręcony materiał jest interesujący, nie ma dłużyzn, jest 

różnorodny i po prostu dobrze się ogląda. 

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/


Na podstawie: https://blog.ceo.org.pl/ 

Materiał nr 16 

Ankieta ewaluacyjna 

 

1. Jestem zadowolony/zadowolona z udziału w przedsięwzięciu, bo.... 

 

2. W trakcie poszukiwania i opracowania źródeł nauczyłam/łem się.....  

 

3. Największą satysfakcją mam z...... 

 

4. Już wiem, że muszę poćwiczyć... 

 

5. W kolejnym działaniu proponuję zmiany: ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III moduł 

https://blog.ceo.org.pl/


W pierwszym etapie pracy uczniowie poznali postać burmistrza i poznali miasto, o które dbał 

i zabiegał. W drugim etapie pracy uczestnicy projektu stworzyli zróżnicowany pod względem 

religijnym i narodowościowym obraz mieszkańców Szamotuł oraz firm trwale wpisanych  

w pejzaż międzywojennego miasta wielkopolskiego. W module trzecim proponuję spojrzenie 

"w głąb" miasta. Bardziej szczegółowe badania pozwolą odkryć grupy osób zaangażowanych 

w życie społeczne i kulturalne, przypomnieć inicjatywy i miejsca, wokół których powstały 

opowieści, przekazy.  Poszukiwania skupią się na mieszkańcach i "miejscach historycznych". 

Planujemy pokazać ówczesne społeczeństwo obywatelskie, grupę zaangażowanych w liczne 

stowarzyszenia i organizacje. Uważne przeglądanie źródeł z epoki konstruuje obraz ludzi 

aktywnych, uczestniczących w licznych inicjatywach kulturalnych i społecznych. Pokaże 

miasto jako "scenę" działań ludzi.  

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

CEL: wzbudzanie zaciekawienia, 

aktywizacja posiadanej wiedzy, 

wyzwalanie emocji. 

 

ETAP 1: AKTYWACJA 

(działania w klasie i środowisku cyfrowym) 

- wyjaśniamy na czym polega pojęcie krajobrazu 

kulturowego, co oznacza "czytanie krajobrazu 

kulturowego", 

- omawiamy na czym polega strategia nauczania 

wyprzedzającego i w jaki sposób będziemy ją 

realizowali w odniesieniu do tematu, 

- podkreślamy znaczenie samodzielnej pracy, 

aktywności ucznia i jego odpowiedzialności za 

efekty pracy, 

- przypominamy czego już nauczyliśmy się  

w poprzedniej części działań, 

 

 

Cel modułu. 

Celem zadania jest przypomnienie kilku 

osób aktywnie działających w mieście, ich 

inicjatyw kulturalnych i społecznych, 

stworzenie mapy miejsc i organizacji 

funkcjonujących w Szamotułach. 

 

W czasie zajęć uczniowie poznają sylwetki kilku 

aktywnych osób tworzących czasopisma, 

organizujących wystawy i przedstawienia 

teatralne, dyskutujących i świadomych roli jaką 

pełnią w lokalnej społeczności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Krok 1 



Przygotowujemy kartoniki z osobami, 

obiektami i opisami obiektów. (materiał nr 

17) Jeśli zespół jest liczniejszy 

przygotujemy kilka zestawów kartoników. 

Zadanie wcale nie jest łatwe bo wymaga 

uzupełnienia wiadomości z historii miasta. 

Odsyłamy wtedy uczniów do lokalnych 

portali celem sprawdzenia informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista publikacji, które przygotowujemy: 

 

W poszukiwaniu Arkadii. Klub "Wietrzne 

Pióro". Życie intelektualne w Szamotułach 

w latach 1918-1938, Katalog wystawy, 

Muzeum Zamek Górków 2003 

 

http://regionszamotulski.pl/andrzej-

nowak-dom-stanislawy-burzynskiej-

rynek-nr-5/ 

 

http://kulturaszamotuly.pl/inicjatywa-

punkt/restauracja-kawiarnia-hotel-

eldorado/ 

 

Poniżej informacje i narzędzia do 

sporządzenia e-komiksu. Bardziej 

zaawansowane umiejętności pozwolą 

naszym uczniom na wykonanie e-komiksu 

z zastosowaniem komentarza głosowego. 

 

http://narzedziaetwinning.blogspot.com/20

12/09/toondoo.html (dostęp 15.03.2020) 

https://bnb.oeiizk.waw.pl/5-

2016/11toondoo.pdf (dostęp 15.03.2020) 

Prosimy uczniów o zapoznanie się z materiałem 

nr 17 i dopasowaniem osób, opisu miejsc oraz 

fotografii. Zadanie wymaga połączenia 

informacji o osobach z budynkami, w których 

działali i spotykali się z innymi "obywatelami 

miasta". 

Prosimy o uporządkowanie i dopasowanie kart, 

z których część nie jest związana bezpośrednio  

z wybranymi postaciami.  

 

Krok 2 

Na planie miasta (materiał nr 4, 5, 6 ) uczestnicy 

projektu nanoszą obiekty, które wcześniej 

poznali. Określają współczesne funkcje 

budynków. 

 

Krok 3 

Na podstawie zgromadzonych materiałów 

proponujemy uczestnikom projektu 

przygotowanie komiksów ilustrujących 

aktywność kulturalną i społeczną wybranych 

postaci. Swoją pracę uczniowie mogą umieścić 

w środowisku cyfrowym. 

 

http://regionszamotulski.pl/andrzej-nowak-dom-stanislawy-burzynskiej-rynek-nr-5/
http://regionszamotulski.pl/andrzej-nowak-dom-stanislawy-burzynskiej-rynek-nr-5/
http://regionszamotulski.pl/andrzej-nowak-dom-stanislawy-burzynskiej-rynek-nr-5/


http://www.bpchelm.pl/images/dokumenty

/inne/ToonDoo_-_instrukcja.pdf (dostęp 

15.03.2020) 

https://www.edunews.pl/narzedzia-i-

projekty/narzedzia-edukacyjne/4972-

komiks-sposobem-na-podsumowanie-

projektu 

 

https://www.edunews.pl/narzedzia-i-

projekty/narzedzia-edukacyjne/2747-o-

komiksach-na-lekcjach 

https://www.edunews.pl/narzedzia-i-

projekty/narzedzia-edukacyjne/2468-jak-

wykorzystac-komiks-w-edukacji 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-

O21w3CuLA 

 

CEL: 

poszukiwanie informacji, selekcja 

informacji, analiza, synteza, 

porównywanie, przetwarzanie informacji  

i nadawanie im nowej formy. 

 

 

Kierujemy uczniów do opracowań  

i regionalnych portali: 

http://regionszamotulski.pl/firmy-w-

szamotulach-w-okresie-miedzywojennym-

wystawa/ 

 

 

ETAP 2: PRZETWARZANIE (środowisko 

cyfrowe) 

 

Uczniowie w zespołach opracowują zebrane 

materiały. Każda z grup przedstawi opracowany 

komiks. Autorzy zdecydują o wersji komiksu: 

tradycyjnej lub elektronicznej. 

Instrukcja komiksu- materiał nr 18 

 

CEL: uporządkowanie wiedzy 

(strukturyzacja, powiązania). 

 

ETAP 3: SYSTEMATYZACJA (zajęcia w 

klasie) 

Uczniowie prezentują komiksy. Prace posłużą 

do zaprezentowania osób, miejsc ich 

działalności i roli jaką odgrywali w małym 

mieście. Nauczyciel w czasie prezentowania 

prac uzupełnia wiadomości, podkreśla społeczne 

oddziaływanie i rolę jaką w Szamotułach 

odgrywało niewielkie środowisko świadome 

odpowiedzialności jaka na nich spoczywała  

w pierwszych latach niepodległości. Niewielka 

https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/4972-komiks-sposobem-na-podsumowanie-projektu?acm=15020_652
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/4972-komiks-sposobem-na-podsumowanie-projektu?acm=15020_652
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/4972-komiks-sposobem-na-podsumowanie-projektu?acm=15020_652
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/4972-komiks-sposobem-na-podsumowanie-projektu?acm=15020_652
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2747-o-komiksach-na-lekcjach
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2747-o-komiksach-na-lekcjach
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2747-o-komiksach-na-lekcjach
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2468-jak-wykorzystac-komiks-w-edukacji
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2468-jak-wykorzystac-komiks-w-edukacji
https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2468-jak-wykorzystac-komiks-w-edukacji
https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA
https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA


grupa osób prowadziła działania artystyczne, 

między innymi teatr, wystawy plastyczne, 

wydawała czasopismo. W mieście aktywnie 

działało co najmniej kilkanaście stowarzyszeń. 

 

 

 ETAP 4: EWALUACJA (zajęcia) 

- samoocena: 

- informacja zwrotna nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiał nr 17 

Stanisław Zgaiński - urodził się w 1907 roku we wsi Kruszewo 

pod Czarnkowem. Po ukończeniu szkoły powszechnej 

uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego  

w Lesznie. W 1926 roku zdał w Czarnkowie egzamin 

kwalifikacyjny. Po jego ukończeniu pracował jako nauczyciel 

w Kaźmierzu i w Szamotułach. Uczył rysunku, muzyki  

i geografii. W kwestiach artystycznych był samoukiem. Już 

jako młody chłopak lubił rysować ołówkiem, piórem, kredką  

i węglem, malował też akwarelą. Od końca lat 20-tych XX 

wieku w obszarze jego zainteresowań znalazła się grafika. 

Zainteresowanie sztuką ludową spowodowało odkrycie 

drzeworytu, który stał się jego ulubioną formą twórczości. Osiągnął w tej technice niezwykle 

wysoki poziom i swoje prace pokazał w1934 w sali Sundmanna. W latach 30 XX wieku był 

jednym z przedstawicieli klubu artystyczno - literackiego „Wietrzne Pióro”. Od początku lat 

trzydziestych zaczął pracować nad ekslibrisami. Oprócz tego z zamiłowaniem tworzył okładki 

książek, pocztówki i powinszowania. W 1939 roku wziął udział w kampanii wrześniowej.  

W walkach nad Bzurą został wzięty do niewoli. Po zwolnieniu w 1940 powrócił do Szamotuł i 

do Wronek. Wkrótce włączył się w działalność konspiracyjną w ramach ZWZ, a potem Armii 

Krajowej. W sierpniu 1944 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu  

w Szamotułach, następnie w Żabikowie i w Poznaniu. We wrześniu wywieziono go do obozu 

w Gross-Rosen, gdzie zmarł w październiku 1944 roku. 
na podstawie: http://akwielkopolska.pl/biograms/index/biograms/1,169,0,0,Biogramy,Strona1,1.html 

 

Marian Schwartz - urodził się w1906 roku w Obrzycku. Ojciec 

rzemieślnik – malarz, wprowadził młodego Mariana w tajniki 

rzemiosła artystycznego. W 1923 roku rozpoczął naukę  

w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 

Artystycznego w Poznaniu, którą ukończył 5 lat później. Brał 

aktywny udział w regionalnym życiu kulturalnym. Należał do 

klubu artystyczno – literackiego „Wietrzne pióro”  

w Szamotułach. Pisał na temat sztuki i kultury regionu 

szamotulskiego w tygodniku literackim „Na Ugorach”, a także 

publikował nowele i artykuły na łamach „Gazety Szamotulskiej”. 

W 1935 roku przeniósł się do Poznania, gdzie podjął pracę  

w firmie malarskiej. W 1945 roku wraz z kustoszem Muzeum 

Wielkopolskiego w Poznaniu uchronił przed wywiezieniem do 

Rzeszy Niemieckiej zbiory galerii Raczyńskich z pałacu w Gaju 

Małym. W tym też roku zamieszkał na stałe w Obrzycku. Schwartz zajmował się ponadto 

grafiką (zarówno artystyczną, jak i użytkową), rysunkiem, a zarobkowo również malarstwem 

olejnym. Tematami prac było piękno Ziemi Szamotulskiej – uliczki i zaułki Obrzycka, zabytki, 

zwyczaje i folklor oraz pejzaż regionu. Zmarł 20 marca 2001 roku w wieku 94 lat. 
na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Schwartz 

 



Wacław Masłowski - urodził się w 1887 roku w Poznaniu,  

w rodzinie ziemiańskiej. Gimnazjum ukończył w Poznaniu 

malarstwo studiował w Monachium. W latach 1922-32 był 

nauczycielem rysunków w Państwowym Gimnazjum 

Humanistycznym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach. Od 1928 

roku był również opiekunem Kółka Muzycznego oraz nowo 

powstałego Klubu Szachistów. Prowadził także Koło Sceniczne im. 

Juliusza Słowackiego i teatr szkolny. Koło Sceniczne co roku 

przygotowywało kilka nowych przedstawień i wyjeżdżało na 

występy do innych miast. Masłowski reżyserował sztuki, 

przygotowywał scenografię i występował jako aktor. Wacław Masłowski opiekował się 

szkolnym gabinetem rysunkowym. Jego dziełem była także dekoracja sali widowiskowej 

Sundmannów oraz sali balowej hotelu „Eldorado”. Jego akwarele przedstawiają szamotulskie 

zabytki, pomniki i budynki użyteczności publicznej. W latach 30. XX wieku ukazało się kolejne 

wydanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, opatrzone ilustracjami stanowiącymi 

reprodukcje obrazów Wacława Masłowskiego. Zmarł w 1943 roku w Sanoku. 
na podstawie: https://kulturaupodstaw.pl/waclaw-maslowski-nauczyciel-beksinskiego/ 

 

Bolesław Kaźmierski- urodził się 15.05.1879 roku w Żegocinie w 

powiecie pleszewskim a święcenia kapłańskie przyjął w 1902 roku. 

Od 1913 roku w uznaniu zasług otrzymał probostwo parafii 

szamotulskiej i z pełnym poświęceniem będzie pracować na tym 

stanowisku przez 32 lata. Niezwykle energiczny i zdolny 

administrator kolegiaty. Dokonał remontu kościoła, ołtarzy, 

konserwacji obrazów, zbudował dzwonnicę, uporządkował 

cmentarz i ogrodzenie. Oprócz zabiegów wokół budynków  

i miejsc wielkie zasługi położył w akcji aktywizacji społecznej 

mieszkańców miasta. Inicjował szereg stowarzyszeń  

i uczestniczył czynnie w przejmowaniu władzy przez Polaków  

w grudniu 1918 roku i następnych miesiącach. W biografii księdza 

jest wiele organizacji: Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towarzystwo Naukowej Pomocy im. 

K. Marcinkowskiego, Towarzystwa św. Wincentego a Paulo, Towarzystwo Opieki nad 

Wychodźcami, Caritas, Rada Głowna Młodych Polek, był członkiem magistratu  

i radnym powiatowym. 
na podstawie: http://www.zapomnianiszamotulanie.org.pl/boleslaw-kazmierski.html 

 

Hotel Eldorado 

W roku 1902 na ówczesnej ulicy Klasztornej (dzisiaj Dworcowa) znajdował się hotel „Franz”. 

Do roku 1922 Otton Tietz prowadził hotel „Pod Koroną”. W lipcu 1922 roku nieruchomość od 

wyjeżdżającego do Niemiec właściciela kupił Ludwik Figlarz, który w styczniu 1923 roku 

otworzył hotel „Eldorado”, połączony z restauracją, kawiarnią i winiarnią. Dodatkowo można 

było korzystać tutaj z kręgielni, kina oraz sali na zebrania oraz dużej sali na przedstawienia  

i bale. Firma zapewniała stajnie dla zaprzęgów, ogród restauracyjny i telefon. Ludwik Figlarz 

dbał o interes, nieustannie inwestując i poszerzając ofertę o coraz to nowe usługi. W 1925 roku 

uruchomił wypożyczalnię samochodów, a 8 lat później kino dźwiękowe „Korona”. Ludwik 



Figlarz zakończył działalność w sierpniu 1937 roku, kiedy to w wyniku licytacji obiekt przejęła 

firma ubezpieczeniowa z Poznania.  
na podstawie: https://kulturaupodstaw.pl/szamotulskie-eldorado/ 

http://regionszamotulski.pl/wesele-szamotulskie 

 

Kawiarnia pani Burzyńskiej... 

Od początku lat 20-tych kawiarnię prowadził Ignacy Burzyński, który umarł w 1923 roku. Po 

jego śmierci, do wybuchu II wojny światowej, kawiarnią zarządzała jego żona Stanisława 

(1882-1962). W latach trzydziestych kawiarnia stała się miejscem spotkań członków 

Akademickiego Koła Szamotulan. Piszę w czasie przeszłym, bo dom już nie istnieje.  

W kawiarni zawsze było niebiesko od dymu. Wolno było, a nawet wypadało, palić. 

Przed wojną za pokojem po lewej stronie był salonik, w którym spotykali się, między innymi, 

członkowie szamotulskiego klubu literacko-muzycznego „Wietrzne Pióro”. Pochodzący  

z Obrzycka artysta-plastyk Marian Schwartz (1906-2001), wspomina: 

Nasze spotkania klubowe odbywały się raz w tygodniu w kawiarni u „Cioci Burzyńskiej”  

w rynku. Pamiętam ten dosyć ciemny pokój, z pianinem, na zapleczu lokalu, w którym wiedliśmy 

gorące dysputy przy „małej czarnej”(...) Omawianie najnowszej literatury polskiej i światowej 

wywoływało nieraz burzliwe reakcje, które łagodził Wachowiak, grając z talentem na pianinie 

nokturny lub polonezy Chopina. 

Na podstawie: W poszukiwaniu Arkadii, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, 2003 r., s. 11. 

 

„Ognisko” 

Dom przy ulicy Rynek 10 w Szamotułach – zbudowany około 1835 roku. Do wybuchu II wojny 

światowej w budynku działało wiele organizacji społeczno-kulturalnych. W 1835 roku 

powstało tu Koło Towarzyskie dla Szlachty Folwarcznej i Dzierżawców Miasta i Okolic 

Szamotuł. W 1838 roku powołano Kasyno Obywatelskie, które pełniło funkcję edukacyjnego, 

kulturalnego i gospodarczego centrum polskości. Z kolei w 1840 roku członkowie 

Szamotulskiego Kasyna powołali do życia Towarzystwo Zbieraczów Starożytności Krajowych 

– pierwsze polskie towarzystwo archeologiczne, którego głównym zadaniem było zbieranie 

pamiątek narodowych dla przyszłych muzeów. Organizacja przetrwała do 1848 roku, kiedy w 

obawie przed wybuchem powstania pruskie władze zlikwidowały Kasyno Obywatelskie oraz 

wszystkie organizacje w nim działające. Zbiory szamotulskiego towarzystwa trafiły najpierw 

do szamotulskiej kolegiaty, a następnie w 1857 roku zostały przeniesione do Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Obecnie budynek biblioteki  

a na elewacji znajdują się podobizny Edmunda Calliera i Wacława z Szamotuł. 

 

Sala Sundmanna 

Na początku XX wieku, przy ulicy Poznańskiej działały zajazd i oberża. Następnie powstał 

hotel z restauracją i największą w mieście salą widowiskową. Do wybuchu II wojny światowej 

właścicielami byli Henryk i Anna Sundmann. W sali odbywały się różnego typu uroczystości, 

przedstawienia i koncerty (jeszcze do końca lat 60-tych). W listopadzie 1932 roku miała w niej 

miejsce premiera „Wesela szamotulskiego”, którego scenariusz napisał Władysław 

Frąckowiak, a opracowanie muzyczne przygotował Stanisław Zgaiński  

z Akademickiego Koła Szamotulan. Od 1921 r. do II wojny światowej działało nieregularnie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szamotu%C5%82y


tam także kino „Monopol”. Po wojnie do końca lat 40-tych bracia Sundmannowie prowadzili 

restaurację i hotel. 

 

Apteka 

Pierwsza szamotulska apteka powstała w 1795 roku. Jej założyciel, Fryderyk Wilhelm Weil, 

otrzymał wtedy specjalny przywilej właściciela miasta, Stanisława Mycielskiego, 

potwierdzony przez króla pruskiego. Apteka kilkukrotnie zmieniała właściciela. W 1900 roku 

pierwszym polskim właścicielem został Mieczysław Konieczny, który za wysoką kwotę 244 

tys. marek wykupił zakład. Dwa lata później Konieczny pobudował na Rynku okazałą, piętrową 

kamienicę, w której urządził obszerną aptekę. Wyposażono ją w instalację elektryczną oraz 

piwnice „sklepione na żelaznych dźwigarach”. Zaledwie cztery lata po wystawieniu nowej 

siedziby Konieczny odsprzedał interes Niemcowi Hermannowi Schikorze. Transakcja 

wywołała spore oburzenie wśród polskich mieszkańców Szamotuł i została odnotowana w 

ówczesnej prasie. Nowy właściciel wprowadził charakterystyczną nazwę przedsiębiorstwa – 

„Adler Apotheke” („Apteka pod Orłem”). Po odzyskaniu niepodległości jej właścicielem został 

Jan Galiński. Z przerwą na II wojnę światową kiedy aptekę przejęli Niemcy, będzie jej 

właścicielem do 1951 roku. Przejęta przez państwo apteka wróciła w ręce spadkobierców J. 

Galińskiego ale w 2009 roku została zlikwidowana. 

Na podstawie: M. Romanowska-Pietrzak, Skonsultuj się z szamotulskim farmaceutą – Apteka pod Orłem, w: 

https://kulturaupodstaw.pl/skonsultuj-sie-z-szamotulskim-farmaceuta-apteka-pod-orlem/ (dostęp:17.03.2020) 

 

https://kulturaupodstaw.pl/skonsultuj-sie-z-szamotulskim-farmaceuta-apteka-pod-orlem/
https://kulturaupodstaw.pl/skonsultuj-sie-z-szamotulskim-farmaceuta-apteka-pod-orlem/
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Materiał  nr 18 

Schemat tworzenia komiksu 

 

1. Poszukaj i przygotuj informacje o wybranej postaci. Potrzebne będą też ilustracje i zdjęcia. 

Poniżej przykłady publikacji i źródeł, które możesz wykorzystać: 

 

http://regionszamotulski.pl/ 

 

https://kulturaupodstaw.pl/ 

 

2. Polecenie wymaga wyszukanie wiadomości o udziale postaci w życiu kulturalnym  

i społecznym miasta. Zwróć uwagę na zaangażowanie bohatera Twojej pracy w liczne 

stowarzyszenia i przedsięwzięcia mobilizujące społeczeństwo do aktywności i działania. Twoja 

praca pokaże tylko część biografii osoby, stąd konieczność pominięcia niektórych wiadomości. 

W trakcie pracy pamiętaj o selekcji materiału oraz głównym temacie: działacz, artysta, animator 

na tle jego przedsięwzięć. 

 

3. Poniżej link do krótkiego filmiku - instrukcji pokazującej krok po kroku kolejne czynności 

przy tworzeniu graficznej opowieści w wersji tradycyjnej: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA 

 

a) Zaplanuj na początek ilość plansz, czyli kart. Zacznijmy od niewielkiej ilości, np. dwóch 

kart, 

b) kadry czyli okienka, zwykle mają kształt prostokątów. Najłatwiej kartę formatu A4 podzielić 

na 4 okienka, 

c) pamiętamy o oknach dialogowych, czyli popularnych "dymkach" i polu narratora. Za jego 

pomocą możemy uzupełnić informacje, dopowiedzieć do skomponowanej scenki, 

 

Jeśli planujemy zrealizować nasz komiks w wersji elektronicznej. 

Poniżej kilka linków z podpowiedziami i instrukcjami: 

http://narzedziaetwinning.blogspot.com/2012/09/toondoo.html (dostęp 15.03.2020) 

 https://bnb.oeiizk.waw.pl/5-2016/11toondoo.pdf  (dostęp 15.03.2020) 

 

4. Mamy zebrane informacje, źródła i zdecydowaliśmy jaką wersję komiksu zastosujemy. 

Przechodzimy do następnego etapu. Szukamy pomysłu na pokazanie zjawiska z przeszłości. 

Opracowujemy scenariusz, planujemy, na ilu kadrach rozegra się akcja, ile zajmie stron,  

w jaki sposób zostaną przedstawione wydarzenia, jaka będzie kolejność zdarzeń, co pojawi 

się w kadrach i jak brzmieć będą dialogi. 

 

 

 

 

 

http://regionszamotulski.pl/
https://kulturaupodstaw.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=D-O21w3CuLA


Materiał nr 19 

Ankieta ewaluacyjna 

 

 

Czego nauczyłam/łem się w trakcie poszukiwania i opracowania źródeł? 

 

 

Co było dla mnie największą satysfakcją? 

 

 

Co muszę poćwiczyć? 

 

 

Z czego jestem najbardziej dumna/y? 

 

 

W kolejnym działaniu proponuję zmiany … 

 


