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Szanowne czytelniczki i czytelnicy,
przekazujemy do Waszych rąk kolejny numer „Zeszytów Rybnickich”. Od
momentu reaktywacji serii w 2006 roku, począwszy od numeru 3, doszliśmy szczęśliwie z końcem 2021 roku do 32 pozycji w serii, co daje w sumie w przedziale 16 lat
trzydzieści kolejnych zeszytów, bardziej lub mniej obszernych. Ten stanowi pokłosie
ubiegłorocznej konferencji, która z powodów pandemii, będącej już częścią naszej egzystencji, odbyła się ostatecznie w wersji online. Cieszy nas fakt, że mimo licznych
trudności naszej codzienności, udało się opublikować zapis tego spotkania. Tym razem
naszą uwagę w sposób szczególny skierowaliśmy na losy kobiet w dziejach Rybnika.
Dziesięć tekstów, które zamieściliśmy w tym wydawnictwie, odnoszą się do XX wieku.
Kobieta w codzienności, w polityce, w życiu narodowym i społecznym, to spojrzenie
na wkład pań w dzieje Rybnika. To także zapis stanu badań. Wiek XX w dziejach miasta nazwać można, chyba nie bez przesady, stuleciem wielkiej aktywności kobiet. Wydaje się, że kondycja badawcza tematyki dla współczesności ma się dość dobrze, niemniej czasy wcześniejsze pod kątem roli kobiet w życiu miasta potrzebują jeszcze
dogłębnych badań. Niniejszy zeszyt zamyka pewien zakres badań ostatnich lat i jest
zaczynem nowego rozdziału w dziejach serii. Dziękujemy wszystkim autorom za złożenie tekstów do tego wydawnictwa, a naszym odbiorcom życzymy, aby ich treść stanowiła dla nich wartość samą w sobie, jaką rybnickie Muzeum wnosi do badań naukowych nad dziejami naszego miasta i regionu.
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