
B. Cimała, Jan Delowicz, Paweł Porwol.
Żory. Zarys dziejów. Wypisy.
Wyd. Rada Miejska, Zarząd Miasta Żory, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory. 
Żory, s. 551, 1 nlb. 1 mapka luźna, 341 reprodukcji czarno — białych, 7 mapek 
w tekście, 2 plany.

Z uznaniem należy potraktować inicjatywę licznej grupy miłośników Żor, miasta 
będącego przez pewien czas jedną z posiadłości książąt cieszyńskich w średnio
wieczu, opublikowania nowej monografii poświęconej przeszłości tego jednego 
z najstarszych miast na Górnym Śląsku.1 Liczebna grupa zapaleńców (wymienie tu 
między innymi E. Burcka, J. Delowicza, Z. Lukaszczyka, G. Utratę) zapewniła 
wydawnictwu środki finansowe, które pozwoliłyby na opublikowanie imponują
cych rozmiarów pracy. Powstaje więc pytanie, czy w ślad za objętością idzie jej 
jakość. Generalnie odpowiedź musi wypaść pozytywnie, jakkolwiek, co w przed
sięwzięciu zakrojonym na tak dużą skalę jest nie do uniknięcia — znaleźć można 
w omawianej publikacji pewne błędy. Zastrzec wypada, że część z nich nie jest 
wypadkową niedociągnięć Autorów poszczególnych części, co przede wszystkim 
znaczącego niedostatku badań nad przeszłością tego miasta, w tym zwłaszcza 
w starszych okresach.

Omawiana publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej, opracowanej przez 
Bogdana Cimałę, przedstawione zostały dzieje tego miasta, od ich historycznie 
uchwytnych początków, a więc od wczesnego średniowiecza, aż do współczesnych 
nam początków lat dziewięćdziesiątych. Charakteryzując tę część należy skon
statować 2 fakty. Pierwszym z nich jest to, iż Autor wykazał się ogromną erudycją 
odnoszącą się do dziejów tego miasta. Druga natomiast dotyczy konieczności 
uzupełnienia niektórych faktów pominiętych przez Autora, co jak sądzimy, 
wynikło wyłącznie z ogromnego nagromadzenia faktów i zjawisk opisywanych 
przez B. Cimałę. Ponadto należy podkreślić Jego rzeczywiście bardzo dobrą 
znajomość czasów nowszych, a zwłaszcza stuleci XVIII, XIX i XX, co — jak 
sądzimy — jest rezultatem nieporównywalnie bogatszej bazy źródłowej, jaką ma 
badacz zajmujący się wymienionym czasokresem, w przeciwieństwie do epok 
starszych, dla których źródła zawierają wiadomości na temat Żor zostały na skutek 
wielu zjawisk straszliwie przetrzebione. Wracając do faktów, które warto przyto
czyć, wspomnijmy między innymi, że Żory były ważnym punktem na trasie 
wędrówek książąt Cieszyńskich zmierzających z Cieszyna do swych nabytków 
poczynionych w połowie XIV wieku w samym centrum Górnego Śląska, to jest do 
Bytomia i Toszka, a także do nieco bardziej oddalonego Siewierza. Być może 
w fakcie częstego przejazdu Piastów Cieszyńskich przez terytorium książąt 
raciborskich tkwiła istota konfliktu pomiędzy Przemysławem Noszakiem, księciem 
cieszyńskim a Janem II Żelaznym (s.37). Jan II kazał bowiem pojmać , a następnie 
zamordować syna Przemysława Noszaka, również imieniem Przemysław, co miało 
najpewniej miejsce 1 1 1406 roku. Jest niewykluczone, że powodem zamachu mógł 
być fakt, iż Przemysław cieszyński był zwolennikiem przestrzegania pokoju 
wewnętrznego na Górnym Śląsku, a zwłaszcza na jego pograniczu z Polską, który 
to pokój był naruszany przez niektórych feudałów, w tym również Jana II.
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Innym z faktów na który warto zwrócić uwagę odnosi się do czasów wojny 
trzydziestoletniej. Oprócz zniszczenia, jakie poniosły wówczas Żory z powodu 
opisanych przez Autora działań wojennych, ogromne straty zadały ludności miasta 
epidemie i głód nawiedzające wówczas Żory. Pierwsza z nich miała miejsce w latach 
1622—1623, kiedy to zmarło około 300 mieszkańców tego miasta. W latach 
1628—1629 przez te tereny ponownie przetoczyła się fala głodu, zakończona 
straszliwym pomorem w roku 1630, gdy zmarło co najmniej 288 mieszkańców. 
Ostatni na tak wielką skalę głód i pomór czasów wojny trzydziestoletniej miał 
miejsce w 1637 roku. Zmarło wtenczas ponad 300 mieszkańców. Łącznie w latach 
tej straszliwej wojny Żory utraciły co najmniej 60% spośród swoich obywateli, przy 
czym zdecydowana większość z nich zmarła na skutek głodu i epidemii, zaś jedynie 
niewielka część zginęła na w rezultacie działań wojennych i gwałtów żołnierskich. 
Podane przykłady nie pomniejszają w niczym wysokiej oceny trudu B. Ciemały 
i mają za zadanie jedynie wskazać na dalsze możliwości badawcze stojące przed 
historykami zajmującymi się dziejami tego miasta. Za jedyny poważny mankament 
pracy, którego źródła jednak nie jesteśmy w stanie ustalić jest brak wykazu źródeł 
i literatury przedmiotu.

Druga część monografii stanowi wypisy do dziejów Żor, zebrane przez Jana 
Delowiczai Pawła Porwoła. Autorzy tej partii pracy wyodrębnili imponującą liczbę 
127 tematów, do których dostarczyli czytelnikowi fragmenty tekstów pochodzą
cych z najprzeróżniejszych materiałów. Na podkreślenie zasługuje dążenie do 
zachowania reprezentatywności zagadnień, oraz — w odniesieniu do XX  wieku 
— do oddania klimatu epoki. Zabieg ten osiągnęli podając wypisy dotyczące 
praktycznie wszystkich ważniejszych wydarzeń w dziejach miasta.

Podsumowując możemy stwierdzić, że otrzymaliśmy do ręki ważną z punktu 
widzenia historiografii górnośląskiej pozycję, bez wątpienia doskonale upowszech
niającą naszą wiedzę o regionie.

Idzi Panic

W cieniu skoczowskiej synagogi
Praca zbiorowa wydana z okazji 100 rocznicy powstania żydowskiej gminy 
wyznaniowej w Skoczowie. Redakcja J. Spyra, Skoczów 1994, s. 2nlb., 122,1 nlb, 
20 ilustracji, 2 mapki.

W bieżącym roku mija 100 rocznica powstania w Skoczowie żydowskiej gminy 
wyznaniowej. Z tej okazji odbyła się w tym mieście sesja naukowa zorganizowana 
z inicjatywy jednego z animatorów tamtejszego życia naukowego i działalności 
historycznej, kierownika cieszyńskiego Oddziału Muzeum w Skoczowie, H . Szotek, 
we współpracy z jednym z najlepszych obecnie znawców problematyki żydowskiej 
na Śląsku, Januszem Spyrą, pracownikiem Muzeum Miejskiego w Cieszynie. 
Plonem sesji są opublikowane w osobnym tomie materiały pod red. J. Spyry. Na 
tom składa się 6 referatów pióra następujących autorów:
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