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Słowo wstępne
Historia i dzieje każdej miejscowości zawsze budzą zainteresowanie. Sięgając do ukazujących się publikacji odnajdujemy
w nich losy miejsc i jego mieszkańców. Tak jest też i z Rybnikiem.
Zawirowania społeczne i polityczne tak pokierowały jego losami,
że dziś na początku XXI w. historia naszego miasta zebrana
została jedynie w czterech publikacjach (F. Idzikowskiego,
A. Trunkhardta, E. Drobnego oraz praca pod redakcją J. Walczaka). Ostatnia z nich powstała ponad dwadzieścia lat temu. Napisana w czasie nadzoru cenzury ukazywała historię Śląska i Rybnika tylko w jednym odcieniu. Syntetyczne i obiektywne opisanie
dziejów miasta jest niezwykle trudne. Wymaga to wieloletnich
badań i dociekań. Jednakże w związku z zapotrzebowaniem na
krótkie usystematyzowanie wiedzy o losach miasta postanowiliśmy wydać kolejny tom „Zeszytów Rybnickich”.
Blisko 80 lat temu powstało podobne opracowanie autorstwa
o. Emila Drobnego, badacza historii Rybnika i okolic. Mała książeczka licząca zaledwie kilkanaście stronic, w kilku rozdziałach
opisywała zwięźle losy miasta, jego rozwój, instytucje i urzędy
oraz istniejące obiekty. Dla ówczesnych mieszkańców, a w szczególności tych, którzy dorastali w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., to jedyne zwięzłe opracowanie informujące o poprzednich epokach.
Niniejsza publikacja jest nawiązaniem do tej pracy i ma stanowić w miarę zwarty przewodnik po dziejach miasta z uwzględnieniem wyników najnowszych badań oraz faktu, iż o wielu problemach można mówić otwarcie. Dla czytelnika, czy będzie to mieszkaniec Rybnika czy też gość, będzie ona przejrzystym wykładem
pomieszczonym w kilku chronologicznie uporządkowanych rozdziałach, wzbogaconych tekstem pobocznym oraz fotografiami.
Dla jasności wykładu postanowiliśmy nie zamieszczać aparatu
naukowego. Dociekliwego czytelnika powinien usatysfakcjonować krótki przewodnik bibliogaficzny oraz odnośniki w tekście,
wskazujące opracowania, w których można rozszerzyć informację na zawarty w nich temat.
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