12 czerwca 2020
W 101 rocznicę utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie

Szanowni Państwo!
Drodzy Przyjaciele Centralnej Biblioteki Wojskowej!
Koleżanki i Koledzy!
Epidemia koronawirusa COVID-19 uniemożliwia nam organizację uroczystości 101 rocznicy utworzenia
Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w sposób powszechny i godny naszej
instytucji. Nie znaczy to jednak, że zapominamy o Święcie CBW.
W tym dniu uroczystym pragnę
ponadczasowe motto naszego działania:.

przypomnieć słowa wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawł

Za troskę i dbałość o tę „skarbnicę piśmiennictwa” polskiej armii, bardzo gorąco i serdecznie dziękuję
wszystkim Pracownikom Centralnej Biblioteki Wojskowej. Państwa codzienna praca i wszechstronne
zaangażowanie kształtują pozytywny wizerunek Biblioteki zarówno w środowisku wojskowym jak i cywilnym.
Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom za to oddanie pracy, często znacznie przekraczające zakres
obowiązków służbowych. Wdzięczny jestem także wszystkim Przyjaciołom CBW za życzliwość i wsparcie,
udzielane Głównej Książnicy Wojska Polskiego. Dziękuję serdecznie za wszystkie życzenia, nadesłane z tej
okazji, na czele z przesłaniami okolicznościowymi Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka i JE
Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. dr. Józefa Guzdka, .
Warto też podkreślić, że już w 1903 roku Józef Piłsudski napisał:
Ta myśl patrona Centralnej Biblioteki Wojskowej jest przekazem ponadczasowym. Zmienia się zapis i forma
wyrażania tego słowa, lecz treść nie traci aktualności nawet w dobie mediów elektronicznych.
Centralna Biblioteka Wojskowa, powołana z inicjatywy Marszałka 13 czerwca 1919 roku, już od 101 lat
gromadzi, zabezpiecza, udostępnia i promuje publicystyczny dorobek Wojska Polskiego oraz osób i instytucji
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działających na rzecz wojskowości, w najszerszym pojęciu tego słowa. Więcej informacji na temat pracy
Biblioteki podaje .
dr Jan Tarczyński
dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
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W 101 rocznicę utworzenia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Główna Książnica Wojska Polskiego została powołana z inicjatywy Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 13
czerwca 1919 roku rozkazem Ministra Spraw Wojskowych. Początkowo mieściła się w kilku pokojach w Pałacu
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pod Blachą, gdzie gromadziła przede wszystkim piśmiennictwo wojskowe. Jej zbiory w pierwszym roku
istnienia liczyły niespełna 8 tysięcy pozycji, zaś dwadzieścia lat później przekroczyły pół miliona.
W czasie II wojny księgozbiór została niemal całkowicie zniszczony – we wrześniu 1939 część książek spłonęła
wskutek bombardowań, zaś po upadku Powstania Warszawskiego Niemcy celowo spalili zbiory
przechowywane wówczas w Bibliotece Ordynacji Krasińskich na Okólniku. Szacuje się, że starty CBW podczas
wojny sięgnęły około 95-ciu procent stanu posiadania.
Odtworzona po wojnie Biblioteka systematycznie odbudowywała utracone zbiory – zaczynając od niespełna 5
tysięcy woluminów w 1945 roku, kończąc na przeszło 750 tysięcy jednostek bibliotecznych w 2019 roku.
W 1991 roku nastąpiło przeniesienie Biblioteki do dzisiejszej siedziby przy ulicy Ostrobramskiej 109, a w 2007
roku Centralna Biblioteka Wojskowa otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Obecnie CBW to tysiące książek, wiele tytułów czasopism, rękopisy, stare druki, mapy, fotografie, plakaty…
To także:
– Polska Bibliografia Wojskowa – najdłużej wydawana bibliografia publikacji z zakresu nauk o bezpieczeństwie i
obronności;
– Krajowe Centrum Dystrybucji Publikacji NATO STO – jedyny w Polsce punkt dostępu do jawnych raportów z
prac natowskiej organizacji ds. nauki i techniki w obszarze bezpieczeństwa i obronności;
– Wojskowa Biblioteka Cyfrowa „Zbrojownia” – zapewniająca dostęp do ponad 13 tysięcy zdigitalizowanych
publikacji i materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki.
Biblioteka realizuje także misję naukowo-badawczą, edukacji historycznej i proobronnej oraz popularyzatorską.
Rocznie CBW organizuje przeszło 40 wystaw eksponowanych w siedzibie Biblioteki oraz w przestrzeni
publicznej i jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.
Biblioteka inicjuje i tworzy filmy telewizyjne dokumentalne np.: miniserial „Sztab Generalny Wojska Polskiego
1918-2018”, seriale „Śladami zbrodni i walki 1944-1956” i „Polskie osiągniecia techniczne w II wojnie
światowej”, filmy dokumentalne z inscenizacjami „Błękitna Armia 1917-1919” czy „Polska Góra była ich
redutą…. Kostiuchnówka 1916”.

W zmieniającym się otoczeniu niezmienna pozostaje podstawowa misja Biblioteki: gromadz
przechowywanie i udostępnianie publikacji z zakresu historii wojskowości, techniki i uzbrojenia, instrukcji i
regulaminów.
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wszystkimi podejmowanymi działaniami
służy nie tylko Wojsku Polskiemu, ale także społeczeństwu.

Tekst: Krystyna Koza – starszy kustosz kierownik OIN
Foto: Beata Dymczyk
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