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Piętnaście pomieszczonych w tym tomie
artykułów traktuje o czasach Trzeciej Rzeszy i o
systemie nazistowskim, przede wszystkim
jednak o okresie między 1945 a 1989 r. – od
narodzin nowego systemu komunistycznego w
latach powojennych po rozkład reżimu u schyłku
lat osiemdziesiątych. Autorzy tekstów omawiają
ideologizację szkolnictwa pod „brunatnym” i
„czerwonym” reżimem, podstawy społeczne
mieszkańców miasta i powiatu w cieniu
niemieckiej klęski pod Stalingradem i życie
codzienne w dobie kryzysu lat osiemdziesiątych,
Bytom jako miejsce powojennych migracji,
początki Urzędu Bezpieczeństwa i przebieg
wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r.,
sytuację paraﬁi farnej w mieście w latach Polski
Ludowej. Osobne artykuły poświęcono
architekturze obydwu totalitaryzmów i sytuacji
przemysłu bytomskiego w okresie 1945–1989.
Dwa teksty przedstawiają z różnych perspektyw
badawczych początek i koniec drugiej wojny
światowej.
We wszystkich artykułach uwydatnia się prymat polityczności w realiach półwiecza 1933–1989.
Choć tylko niektóre teksty dotykają bezpośrednio problematyki ściśle politycznej (artykuły Adama
Dziuby, Sebastiana Rosenbauma, Dariusza Węgrzyna, Mirosława Węckiego), także pozostałe
materiały ukazują interakcję polityczności z realiami społecznymi, gospodarczymi, oświatowymi czy
wyznaniowymi. Obrazują tym samym wszechobecność wymiaru ideologicznego i politycznego,
przenikającego całą sferę życia społecznego czasów Trzeciej Rzeszy i Polski Ludowej.
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