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W maju 1998 r, staraniem Zakładu Historii Wojskowej Instytutu Hi
storii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku zostało zorganizowane 
sympozjum naukowe na temat: W alka zbrojna o granicę wschodnią 
i niepodległość Polski w latach 1918-1920. W sympozjum tym udział 
wzięli pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Historii Wojskowej 
WSP, z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Policji w Słupsku.

Na program sympozjum złożyły się referaty i komunikaty7 o zróżni
cowanej problematyce i zakresie merytoryczno-chronologicznym, 
z motywem przewodnim -  wojną polsko-bolszewicką. Opracowane 
zagadnienia, w aktualnej postaci edytorskiej niekiedy uzupełnione 
i poszerzone materiałowo, doty czą mniej znanych lub słabo jeszcze 
rozpoznanych naukowo bardziej ogólnych fragmentów z głównego 
frontu tamtych zmagań wojsk polskich w bitwie warszawskiej -  lot
nictwa. artylerii przeciwlotniczej i mary narki wojennej.

W zbiorze umieszczono referaty bardziej specjalistyczne, doty czące 
polskiego wywiadu frontowego, roli Policji Państwowej w procesie 
kształtowania i umocnienia polskiej granicy wschodniej, formacji woj
skowych o rodowodzie harcerskim, udziału Zachodniej Straży Obywa
telskiej w wojnie polsko-rosyjskiej. Inne komunikaty -  przygotowane 
przez studentów -  zawierają ocenę i wyeksponowują rolę wybitnych 
postaci w walce o wschodnią granicę Polski, zwłaszcza w bitwie war
szawskiej -  Józefa Piłsudskiego i Władysław a Sikorskiego.

Wygłoszone referaty' i komunikaty spotkały się z wy raźnym zainte
resowaniem uczestników sympozjum. Merytory czna wartość przedsta
wionych materiałów i ich znaczenie pozanaukowe trzeba widzieć przez 
pry zmat rzetelnego opisu, zaakcentowania przebiegu wielu ważkich 
wydarzeń i ogromu włożonego wysiłku oraz daniny krwi żołnierza pol
skiego i znacznej części społeczeństwa polskiego służącego w forma
cjach paramilitarnych -  jakie trzeba było złożyć, aby odnieść ostateczne 
zwycięstwo w bitwie pod Warszawą w sierpniu 1920 r.



Przygotowane do druku materiały z wymienionego s\mpozjum zo
stały wnikliwie ocemone przez recenzenta płk prof. dr hab. Wiesława 
Wróblewskiego z Wojskowego Instytutu Historycznego, za co autorzy 
i wydawca składają serdeczne podziękowanie.
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