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Oddajemy do łąk Czytelników drogi zeszyt 'Rocznika Mińskomazowieckiego". Wydawnictwo
zostało zapoczątkowane przez Zarząd LX kadencji w 30 rocznicę istnienia Towarzystwa Przyjaciół Mińska
Mazowieckiego. Jest to jedna z form upowszechniania wiedzy o mieście i rejonie mińskomazowieckim.
Po wydaniu monografii "Dzieje Mińska Mazowieckiego 1421-1971" "Rocznik" jest pierwszą publikacją
popularno-naukową podejmującą problematykę naszego regionu w aspekcie głównie historycznym i w
mniejszym stopniu współczesnym.
Tematyka tekstów w tym zeszycie dotyczy nie tylko dziejów miasta i gminy Mińsk Mazowiecki, ile
także dawnego powiatu mińskiego. Oprócz historii mińskiego pałacu, prezentujemy interesujący szkic o
dworach w Stanisławowie i robiórce cerkwi w Mińsku, o istnieniu której już się zapomina. W ub.r.
obchodziliśmy 100 rocznicę śmierci znanego rysownika Elwira Andriollego. Z tej okazji, postaci tej i jego
podmińskiej rezydencji poświęcony jest obszerny artykuł. Szkicami biograficznymi są również wspomnienia Tadeusza Chróścielewskiego o dawnych mińskich lekarzach.
Wspomniana monografia dziejów naszego miasta ma wiele luk i białych plamszczególnie z historii
najnowszej, dlatego staramy się je częściowo wypełnić. Czytelnik więc znajdzie w tej publikacji szkic o
dziejach polskich pułków ułańskich, które stacjonowały w Mińsku - 5 i 7 p.uł., wykaz żołnierzy rezerwy
z terenu Powiatowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim odznaczonych "Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921" oraz artykuły i wspomnienia dotyczące lat wojny i okupacji 1939-1944. Do
tego drugiego okresu drukujemy materiał źródłowy spisany przez świadków tamtych wydarzeń, mówiący
o walce zbrojnej i kulturalnej podziemia mińskiego z niemieckim okupantem.
Ingerencje redakcji w tekst źródłowy ograniczono do minimum. Prace te dnikujemy w 50 rocznicę akcji
"Burza" i wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej. Częśćartykułów ma charakter naukowy, dlatego
zawierają obszerne przypisy.
Nowością drogiego zeszytu są wiersze. Zamiarem redakcji jest również publikowanie i prezentowanie
twórczości lokalnych poetów. Już teraz zapraszamy ich do współpracy przy edycji trzeciego zeszytu.
Niniejszy numer zamykają nekrologi osób zasłużonych dla miasta i regionu, zmarłych w 1993 Ł, na
końcu przedstawiamy też aktualny statut TPMM oraz spis treści zeszytu pierwszego.
Mamy nadzieję, iż "Rocznik" upowszechni wśród mieszkańców miasta i okolic chlubne i piękne karty
z dziejów Mińska Mazowieckiego i okolic i przyczyni się do podejmowania dalszych studiów nad
przeszłością naszej "małej Ojczyzny".
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