W 2000 roku spośród wielu rocznic, które uroczyście obchodzono w naszym mieście, szczególny charakter przybrały obchody 80. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Niezwykle bogaty program obchodów jubileuszu tego wielkiego wydarzenia przybrał różne formy . Do najważniejszych należą te, które pozostawiły trwały ślad dla przyszłych
pokoleń. Do nich możemy zaliczyć m.in.:
* koronację obrazu Matki Boskiej Wniebowziętej (pierwotnie zwanym obrazem Panny
Marii Dziewicy ulatującej z aniołkami) pędzla Jana Czesława Moniuszki z kościoła
Narodzenia NMP, który wkrótce został zaliczony w poczet sanktuariów maryjnych
* odsłonięcie Pomnika Niepodległości na Starym Rynku
* wybicie okolicznościowego medalu
* różne publikacje wydane na tę okoliczność, z których należy wymienić zeszyt 6
specjalny "Rocznika Mińskomazowieckiego"
Wspomniany zeszyt 6 "Rocznika" stanowi pokłosie sesji popularnonaukowej, która
odbyła się w Mińsku Maz. w dniu 15 czerwca 2000 r. Były to referaty przygotowane
przez Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. prof. Stanisława Herbsta i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Do mińskich obchodów Bitwy Warszawskiej
na zaproszenie Burmistrza Miasta, a jednocześnie przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów 80. rocznicy Bitwy Warszawskiej przyłączył się Wojskowy Instytut
Historyczny. Zostały przygotowane naukowe opracowania z przeznaczeniem do publikacji, które stanowią kolejny zeszyt specjalny naszego "Rocznika".
Oddawany do rąk Czytelników niniejszy zeszyt 7, tak jak wcześniejszy - specjalny poświęcony jest tylko jednemu wydarzeniu - wojnie polsko-bolszewickiej i Bitwie
Warszawskiej. Cały zeszyt został podzielony na dwie części. Pierwszą stanowią artykuły historyczne przedstawiające główne wydarzenia z tej wojny. Tekst uzupełniają liczne ilustracje archiwalne i współczesne naświetlające tragizm tamtych wydarzeń i chwałę polskiego oręża. Część druga poświęcona jest podsumowaniu mińskich obchodów
tej rocznicy, także przedstawionej w formie albumu fotograficznego.
Zeszyt ten został przygotowany przy wydatnej pomocy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Maz., która razem z TPMM wzięła na siebie trud przygotowania sesji
popularnonaukowej i pomoc w opublikowaniu materiałów popularyzujących wydarzenia z wojny 1920 r.
Redakcja składa podziękowanie autorom artykułów i zdjęć, które zamieszczono w
niniejszym zeszycie oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali
się nie tylko w wydanie zeszytu, ale w całe mińskie obchody tej rocznicy. Osobne podziękowanie należy się samorządowi miasta Mińska Maz., które sfinansowało wydanie
tego zeszytu.
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