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Dwa totalitaryzmy: nazizm i komunizm, odcisnęły swe piętno na politycznym i społecznym
obrazie życia w Gliwicach – górnośląskim mieście, które do stycznia 1945 r. leżało w
granicach Trzeciej Rzeszy. Po przejściu frontu znalazło się na krótko pod sowiecką
administracją, by ostatecznie pozostać przy Polsce. Zarówno lata rządów w Gliwicach
narodowych socjalistów, jak i czasy powojennego półwiecza nie doczekały się dotąd
monograficznych opracowań. Chcąc wypełnić tę lukę badawczą, jak i wychodząc naprzeciw
zainteresowaniu historią najnowszą mieszkańców miasta i regionu, staraniem Oddziału IPN
w Katowicach i Muzeum w Gliwicach w listopadzie 2009 r. zorganizowano konferencję
naukową, której pokłosiem jest niniejsza publikacja. W jedenastu artykułach autorzy
przedstawili szereg wydarzeń i zjawisk z dziejów miasta w XX stuleciu, przy czym
większość z nich to tematy dotychczas całkowicie pomijane, traktowane marginalnie lub
przestawiane tendencyjnie i fałszywie. Klamrą spinającą były w tym przypadku dwie
historyczne daty: rok 1939 i rok 1989 – początek drugiej wojny światowej i upadek systemu
komunistycznego.
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