
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:

172



J. Spyry: Materiały do dziejów Żydów w okręgach sądowych skoczowskim 
i strumieńskim do końca XIX wieku / s. 5—30)

Tegoż: Powstanie i pierwsze lata funkcjonowania izraelickiej gminy wyznaniowej 
w Skoczowie (1893-^1912) (s. 31—58)

W. Jaworskiego: Żydzi w Skoczowie w okresie międzywojennym (s. 59—66)
J. Pilcha: Zarys dziejów Żydów w Ustroniu (s. 67—80)
H. Szotek: Wojenne losy skoczowskich Żydów (s. 81—92)
J. Proszyka: Rodzina żydowskie ze Skoczowa i okolicy (s. 93—115). 

Charakteryzując tom nie sposób pominąć następujących uwag:
— po pierwsze mamy do czynienia ze światem, który praktycznie od nas odszedł, 
tak więc rzeczona publikacja stanowi ważki dokument historyczny, tym bardziej, że 
jest ona w całości oparta o źródła, w znacznej mierze rozproszone.
zaś wszystkie artykuły znamionują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym.
— po drugie, z dołączonego przez autora referatów aparatu naukowego? zwłasz
cza J. Spyry, M. Jaworskiego i J. Pilcha, nasuwają się spostrzeżenia co do potrzeby 
dalszych badań nad tym problemem, przy czym, co warto podnieść, ich artykuły 
dostarczają wskazówek odnoszących się do kierunków poszukiwań archiwalnych. 
Wymieniona trójka badaczy należy zresztą do znawców problematyki żydowskiej 
dla południowego Górnego Śląska.

Trudno natomiast formułować zastrzeżenia odnośnie wyczerpania omawianej 
problematyki na gruncie Skoczowa i obu wzmiankowych okręgów sądowych 
(skoczowskiego i strumieńskiego), jako iż charakter tomu narzucił zakres sesji, tę 
zaś wyznaczyły ramy czasowe (i jak mniemamy, finansowe). Z uwagi tej wypływa 
więc wniosek o potrzebie kontynuacji badań nad wspólnotą żydowską na tym 
terenie. Regionalistom zaś polecamy omawianą pozycję jeszcze i dlatego, iż może 
stanowić inspirację do badań historii Żydów również i w innych subregionach 
Polski południowej.

Idzi Panic
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