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O stratach wojennych w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

ON WARTIME LOSSES IN THE SPECIALIST COLLECTION OF THE 
UNIVERSITY OF WARSAW LIBRARY 
In 1939 the University of Warsaw Library was the largest one in the 
country. It had a rich collection of liberal arts books and a precious 
specialist collection, including old prints, manuscripts, as well as an 
art collection in its Cabinet of Drawings which was the oldest and 
largest one amassing graphic art and drawings in Poland. During 
the war and the German occupation in the years 1939 – 1945, the 
Library lost a significant part of its most valuable collection – about 
60% of the graphic arts from the Cabinet of Drawings and about 
95% of the drawings collection.

{
W 1939 r., w przededniu wybuchu II wojny !wiatowej, 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) by-
"a najwi#ksz$ bibliotek$ w kraju. O jej randze  
i znaczeniu przes$dza"a nie tylko wielko!% zbio-
rów, licz$cych wówczas blisko milion jednostek, 
ale tak&e charakter tych zasobów, obejmuj$cych 

cenne ksi#gozbiory historyczne (królewskie, magnackie, klasztorne, 
mieszcza'skie i profesorskie) oraz zbiory specjalne, które tworzy"y  
i wzbogaca"y ksi$&nic# od pocz$tku jej istnienia. W!ród kolekcji, któ-
rych znaczenie daleko wykracza"o poza granice Polski, znajdowa"y 
si# zbiory artystyczne BUW, zgromadzone w Gabinecie Rycin.

W dziejach warszawskiej Biblioteki Uniwersyteckiej1, za"o&onej  
w 1817 r., lata pomy!lnego rozwoju przeplata"y si# z dramatycznymi 
okresami, kiedy jej byt by" zagro&ony, a zbiory konfiskowane, prze-
mieszczane, nara&one na zniszczenie i utrat#. Po upadku powstania 
listopadowego w"adze carskie skonfiskowa"y i w 1832 r. wywioz"y do 
Petersburga znaczn$ cz#!% zbiorów Biblioteki (zw"aszcza obcoj#-
zycznych), ca"y Gabinet Rycin, kolekcj# numizmatyczn$, a tak&e kata-
logi i inwentarze. Z kolei w 1915 r., w ramach ewakuacji Uniwersytetu 
podczas I wojny !wiatowej, wywiezione zosta"y do Rostowa nad Do-
nem inkunabu"y, r#kopisy, cz#!% inwentarzy i archiwum bibliotecz-
nego. Wymienione skonfiskowane i ewakuowane kolekcje rewindy-
kowano w latach 20. na mocy traktatu ryskiego. W tym czasie zbiory 
powi#ksza"y si# tak&e o liczne nowe nabytki, a Biblioteka intensywnie 
rozwija"a si# wraz z odrodzonym Uniwersytetem.

Wybuch II wojny !wiatowej zako'czy" krótki okres normalnego 
funkcjonowania uniwersyteckiej ksi$&nicy w dwudziestoleciu mi#-
dzywojennym. Lata 1939–1945 sta"y si# w jej dziejach okresem naj-
bardziej tragicznym, kiedy to jej zbiory ponios"y niepowetowane stra-
ty, zw"aszcza w zakresie zbiorów specjalnych. 

Losy Biblioteki Uniwersyteckiej w okresie wojny i okupacji, w tym 
dane dotycz$ce utraconych w tym czasie zbiorów, by"y przedmiotem 
wielu ró&nych publikacji – monografii, katalogów, wspomnie' 
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uczestników wydarze', (ród"owych raportów, a tak&e konferencyj-
nych referatów i okoliczno!ciowych artyku"ów. Stanowi$ one podsta-
wow$ baz# informacyjn$, z której korzystano tak&e przy opracowaniu 
niniejszego tekstu2.

Latem 1939 r. prowadzono w BUW prace zabezpieczaj$ce zbiory  
w takim zakresie, w jakim by"o to mo&liwe. Dost#pnymi !rodkami 
starano si# zapewni% ochron# przeciwpo&arow$ – na dachu i na ka&-
dym pi#trze Biblioteki ustawiono worki i skrzynie z piaskiem, umiesz-
czono tak&e wsz#dzie ga!nice. Oprócz tych dzia"a' skupiono si# 
przede wszystkim na przemieszczeniach zbiorów wewn$trz gma-
chu:. m.in. z bardziej zagro&onych kondygnacji Biblioteki przenoszo-
no zbiory do bezpieczniejszych miejsc w podziemiach. Dotyczy"o to 
g"ównie zbiorów specjalnych: najcenniejsze kolekcje i obiekty z Gabinetu 
Rycin, wybrane r#kopisy i stare druki umieszczono w piwnicach oraz  
w magazynie ksi$&ek. 

We wrze!niu 1939 r., a przede wszystkim podczas bombardowa' 
Warszawy, Bibliotek# chroni"a grupa jej pracowników, kierowana 
przez dyrektora Adama Lewaka i kustosza Tadeusza Makowieckiego, 
którzy zorganizowali za"og# pe"ni$c$ sta"e, ca"odobowe dy&ury. Dzi#-
ki wysi"kowi i po!wi#ceniu pracowników Biblioteki uratowano zbiory 
przed po&arem w tych tragicznych dniach. 

Dzia"ania wojenne, jak si# wkrótce mia"o okaza%, by"y  
tylko jednym z czynników zagra&aj$cych zbiorom warszawskim  
i polskiemu dziedzictwu kulturowemu. Równie gro(ny sta" si# ra-
bunek dóbr kultury, w szczególno!ci zbiorów artystycznych,  
realizowany przez funkcjonariuszy niemieckiej administracji oku-
pacyjnej. 

W Generalnym Gubernatorstwie powo"ano Urz$d Specjalnego 
Pe"nomocnika do Sporz$dzenia Spisu i Zabezpieczenia Dzie" Sztuki  
i Zabytków Kultury (Sonderbeauftragte für die Erfassung und Siche-
rung der Kunst- und Kulturschätze). Pe"nomocnik Specjalny, Kaje-
tan Mühlmann, realizowa" sw$ misj# przy udziale dwóch grup wspó"-
pracowników. W Warszawie, w listopadzie i grudniu 1939 r., akcj# 
„zabezpieczania” dzie" sztuki prowadzi"a Grupa Pó"nocna, któr$ kie-
rowa" Josef Mühlmann, przyrodni brat Kajetana. Jej dzia"alno!% do-
tyczy"a przede wszystkim muzeów, z uwagi jednak na zainteresowa-
nie artystycznymi zbiorami Gabinetu Rycin3, zjawi"a si# ona tak&e 
kilkakrotnie w BUW, w tym 21 i 22 listopada oraz 14 grudnia.

Podczas tych „wizyt” komisja zabra"a "$cznie 17)103 ryciny i rysunki 
lu(ne, 18 woluminów z rycinami, 6 woluminów z rysunkami. Najs"yn-
niejszym zabranym wówczas obiektem, który sta" si# symbolem strat 
wojennych Gabinetu Rycin BUW, by"a Le&$ca lwica4, rysunek Albrech-
ta Dürera zarekwirowany razem z dwoma innymi pracami tego artysty 
obok setek innych rysunków, dzie" dawnych mistrzów ró&nych szkó" 
europejskich. Komisja zabra"a równie& obejmuj$cy tysi$ce rycin kró-
lewski zbiór grafiki europejskiej z XVI–XVIII w. (zmontowany na tzw. 
kartach królewskich, w 162 zabytkowych tekach oprawnych w skór# ze 
z"oceniami), woluminy z rycinami Giovanniego Battisty Piranesiego,  
a tak&e m.in. woluminy r#kopisów Ordres de marches et de batailles 
zawieraj$ce mapy wojskowe z XVII w., pud"a i teki z rysunkami archi-
tektonicznymi oraz akwarele Zygmunta Vogla, gwasze Friedricha  
A. A. Lohrmanna i Jana Chrystiana Kamsetzera, przedstawiaj$ce pa-
"ac w *azienkach i Zamek Ujazdowski w Warszawie. 

Zbiory „zabezpieczone” s"u&y% mia"y wzbogaceniu kolekcji arty-
stycznych Rzeszy, w tym planowanego muzeum w Linzu.

Kolejnym zagro&eniem dla zbiorów sta"o si# powo"anie lipcu 1940 r., 
zgodnie z wytycznymi G"ównego Zarz$du Bibliotek w GG, Staatsbi-
bliothek Warschau (Biblioteki Pa'stwowej). Biblioteka ta, której ko-
misarycznym kierownikiem zosta" Wilhelm Witte, sk"ada% si# mia"a 
docelowo z trzech oddzia"ów o !ci!le okre!lonym profilu: Oddzia" I 
(BUW) – biblioteka ogólno naukowa, zbiory obcoj#zyczne; Oddzia" II 
(Biblioteka Narodowa) – zbiór poloników od 1801 r., Oddzia" III (Biblio-
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4132 r#kopisy oraz 103) 604 rysunki  
i ryciny). 

W poszczególnych rodzajach zbio-
rów specjalnych utracono: 1101 wolu-
minów starych druków (218 inkuna-
bu"ów spalonych na Okólniku oraz 
druki b#d$ce przedwojennymi depo-
zytami w Bibliotece Narodowej  
i w Centralnej Bibliotece Wojskowej, 
które uleg"y zniszczeniu razem ze 
zbiorami tych bibliotek), 1477 jedno-
stek zbiorów kartograficznych (spalo-
ne na Okólniku), 15)134 jednostki mu-
zykaliów (przedwojenny depozyt  
w Bibliotece Narodowej, zniszczony 
wraz z jej zbiorami). 

Najdotkliwsze i niepowetowane 
straty poniesione przez Bibliotek# 
obejmuj$ zbiory specjalne o charak-
terze historycznym i artystycznym: 
3840 jednostek r#kopisów (ok. 95% 
utraconego zasobu) oraz 60)000 jed-
nostek zbiorów graficznych (ok. 60% 
utraconego zasobu). Wi#kszo!% 
utraconych r#kopisów sp"on#"a na 
Okólniku, w pa(dzierniku 1944 r. 
Straty w grafice i rysunkach obejmu-
j$, obok zbiorów spalonych na Okól-
niku, tak&e obiekty, które zosta"y 
bezpowrotnie skonfiskowane przez 

Urz$d Specjalnego Pe"nomocnika do Sporz$dzenia Spisu 
i Zabezpieczania Dzie" Sztuki i Zabytków Kultury w listopadzie 
i grudniu 1939 r.

Utracone zasoby r#kopi!mienne zawiera"y bezcenne, 
niezbadane i niewykorzystane materia"y (ród"owe dotycz$ce 
historycznego dziedzictwa Polski – archiwalia i zbiory insty-
tucji pa'stwowych, miejskich i ko!cielnych, kodeksy !re-
dniowieczne, r#kopisy nowo&ytne, autografy pisarzy pol-
skich. By"y to m.in. fragmenty |archiwum Komisji Edukacji 
Narodowej oraz archiwum gabinetowego Stanis"awa Augu-
sta, spu!cizna po Janie Chrzcicielu Albertrandim, obszerne 
materia"y do dziejów szkolnictwa XVIII i XIX wieku, a tak&e 
diariusze sejmowe, pisma rokoszowe z pocz$tku XVI w., ko-
respondencja polityczna z okresu wojen szwedzkich, auto-
grafy królewskie, liczne silva rerum. 

W zbiorach Gabinetu Rycin najdotkliwiej ucierpia"a kolekcja 
królewska Stanis"awa Augusta. Z zespo"u 163 ozdobnych tek  

teka Ordynacji Krasi'skich w gmachu przy ul. Okólnik 9) – zbiory 
specjalne, w tym inkunabu"y i polonika do 1800 r. w"$cznie.

Zorganizowanie Staatsbibliothek wymaga"o dokonania po-
wa&nych przemieszcze' zbiorów pomi#dzy bibliotekami, co nie 
tylko narusza"o integralno!% posiadanych przez nie zasobów 
i rozbija"o historyczne kolekcje, lecz tak&e nara&a"o je na uszko-
dzenia i zniszczenia, bowiem transport cz#sto odbywa" si# w nie-
odpowiedni sposób (odkrytymi wozami, w deszczu). 

Z Biblioteki Uniwersyteckiej przewieziono ostatecznie do Od-
dzia"u III inkunabu"y, zbiór map oraz wi#kszo!% zbioru r#kopi-
sów. Z pozosta"ych zasobów Gabinetu Rycin przetransportowano 
grafik# polsk$ i obc$ oraz nowoczesne rysunki polskie i obce  
w teczkach formatu II, cz#!% zbioru Warszawskiego Królewskie-
go Towarzystwa Przyjació" Nauk, grafik# europejsk$ ze zbioru 
Stanis"awa Kostki Potockiego (plansze niezmontowane), wybra-
ne pud"a z rysunkami architektoniczny-
mi ze zbioru Stanis"awa Augusta oraz 
dwie teczki z projektami Tylmana z Ga-
meren, ponadto cz#!% biblioteki kró-
lewskiej, woluminy i teki wydawnicze z 
oryginalnymi rycinami. Wraz z wymie-
nionymi zbiorami przewieziono tak&e 
m.in. inwentarze i katalogi kartkowe, 
materia"y do przygotowywanych wyda' 
katalogów kolekcji oraz dokumentacj# 
fotograficzn$ 

Skomasowane zbiory specjalne Bi-
blioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki Na-
rodowej i Biblioteki Ordynacji Krasi'-
skich, zgromadzone w gmachu przy ul. 
Okólnik jako zasób Oddzia"u III Staats-
bibliothek Warschau, zosta"y zniszczo-
ne w pa(dzierniku 1944 r., po kapitulacji 
Powstania Warszawskiego, celowo 
podpalone przez jednostk# Wehrmach-
tu – Brandkommando.

W obliczu ca"kowitej zag"ady miasta, 
które po zaprzestaniu dzia"a' wojen-
nych mia"o zosta% z rozkazu Hitlera 
zrównane z ziemi$, podj#ta zosta"a de-
cyzja o ratowaniu zbiorów Biblioteki  
i ich cz#!ciowej ewakuacji w ramach 
tak zwanej akcji pruszkowskiej. 
*$cznie wywieziono wówczas z Bi-

blioteki ponad 120) 000 woluminów 
ksi$&ek, a tak&e pewn$ liczb# obiektów 
z Gabinetu Rycin. Wi#kszo!% ewaku-
owanych materia"ów trafi"a poza granice GG, do Garbicza i Ade-
lina na terenach Ziemi Lubuskiej i Dolnego +l$ska, przynale&-
nych do Rzeszy; cz#!% przewieziono do baraków warsztatów ko-
lejowych, zamienionych na obóz (Dulag) w Pruszkowie pod War-
szaw$. 

Tu& po zako'czeniu dzia"a' wojennych rozpocz#to rewindy-
kacj# zbiorów. Odzyskano cz#!% zasobów skonfiskowanych  
w 1939 r. i ewakuowanych na prze"omie lat 1944/1945, które 
znalaz"y si# m.in. w sk"adach na Wawelu w Krakowie, w Biblio-
tece Schaffgotschów w Cieplicach, a przede wszystkim  
– w Pruszkowie, Adelinie, Garbiczu, a tak&e w Fischhornie (Au-
stria). Ostatnia partia druków i nielicznych r#kopisów powróci"a 
w po"owie 1947 r. z Moskwy.

Wed"ug statystyk opublikowanych w 1994 r., straty wojenne 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie wynios"y "$cznie 130 000 
jednostek (14% stanu z 1939 r., który wynosi" 820)000 druków, 

Antoine Watteau (1684–1721), Stoj$ca kobieta zwrócona bo-
kiem, Gabinet Rycin BUW, Zbiór Stanis"awa Kostki Potockiego.  
Fot. za: S. Sawicka, T. Sulerzyska, Straty w rysunkach z Gabi-
netu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1939–1945, 
Warszawa 1960, il.17 

Jakub Kubicki (1758–1833), Warszawa. Projekt konkursowy +wi$tyni Opatrzno!ci, 
ok.1791, Gabinet Rycin BUW, Zbiór Stanis"awa Patka.  Fot. za: S. Sawicka,  
T. Sulerzyska, Straty w rysunkach z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Warszawie 1939–1945, Warszawa 1960, il. 61
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z rycinami zachowa"o si# tylko 67, a zawarto!% tych, które odzy-
skano, cz#sto okazywa"a si# niekompletna; nieraz stanowi"o j$ 
kilka lub kilkana!cie rycin. Niektóre teki by"y zniszczone, prze-
strzelone, podarte, zdeptane i zab"ocone; nierzadko odnajdywa-
no tylko fragmenty kart królewskich lub rycin. Utracono 18 tek  
z portretami, prawie wszystkie teki po!wi#cone scenom ze Sta-
rego i Nowego Testamentu, dziewi#% tek ze scenami rodzajowy-
mi i pojedyncze teki po!wi#cone ró&norodnej tematyce.

W zakresie rysunków artystycznych i architektonicznych ze 
wszystkich kolekcji Gabinetu Rycin straty wynios"y ok. 4000 
obiektów. 

Ze szko"y francuskiej zagin#"y m.in. rysunki Pok"on pasterzy 
oraz Fantastyczne ruiny Panteonu Huberta Robert, G"owa kobie-
ty Jean-Marc Nattiera, Potyczka Jacquesa Courtois zw. Le Bour-
guignon, szkic Jacquesa Callota, dwa rysunki przypisane Anto-
ine Watteau, w tym Stoj$ca kobieta zwrócona bokiem, a tak&e 
rysunki François Bouchera i Jean-Honore Fragonarda. 

Szczególnie dotkliwe straty odnotowano w szkole flamandz-
kiej i holenderskiej. Zosta" zniszczony pi#kny, barwny pejza& Ja-
na van Goyen, zagin$" datowany i sygnowany rysunek Philipsa 
Konincka Mardocheusz przed Ahasverusem, trzy rysunki Abra-
hama Bloemaerta, rysunek Bartholomaeusa Sprangera oraz 
znane ju& z publikacji dzie"o Pietera Cornelisza Kunsta Chrystus 
uzdrawia paralityka nad sadzawk$ Betsaida. Ponadto zagin#"y 
prace takich artystów, jak m.in. Anthonie Wateroo, Herman Sa-
ftleven, Jacob van der Ulft, Hendrik Verschuring, Roelant Savery, 
Casper Luyken, Gerard de Lairesse.

Z rysunków w"oskich zagin$" pi#kny rysunek Luca Cambiaso 
Ecce Homo, cenne i interesuj$ce cztery projekty dekoracji teatral-
nych i dwie inne kompozycje Ferdinanda Galli-Bibieny, szkic Piera 
Franceso Moli oraz rysunki, których autorami byli m.in. Donato 
Creti, Simone Cantarini, Baldassare Franceschini czy Francesco 
Casanova.

Spo!ród rysunków szko"y niemieckiej utracono tak cenne 
obiekty, jak trzy prace Albrechta Dürera: Le&$ca lwica, Naj!wi#t-
sza Maria Panna z Dzieci$tkiem oraz Exlibris Willibalda Pirkhe-
imera, rysunek Hansa Baldunga Griena Odpoczywaj$ca para,  
a tak&e dwa rysunki przypisywane Hansowi Holbeinowi.

Wyj$tkowo bolesne dla zbioru s$ straty w polonicach, w dzia-
le rysunków architektonicznych. Mi#dzy innymi zagin$" du&y  
zespó" projektów +wi$tyni Opatrzno!ci w Warszawie (g"ównie 
autorstwa Jakuba Kubickiego, ale te& i Jana Chrystiana Kamset-
zera), zag"adzie uleg"y liczne projekty ilustruj$ce zarówno ruch 
budowlany w Polsce w okresie Stanis"awa Augusta, jak i repre-
zentuj$ce twórczo!% wybitnych architektów tej epoki. W!ród  
zaginionych plansz znalaz"y si# tak&e cenne rysunki dotycz$ce 
architektury obcej, która niekiedy s"u&y"a za wzór dla realizacji  

w Polsce, a zazwyczaj !wiadczy"a o zainteresowaniach polskich 
kolekcjonerów, w pierwszym rz#dzie króla Stanis"awa Augusta. 
Osobn$ grup$ w!ród utraconych rysunków architektonicznych 
s$ szkice i projekty Tylmana z Gameren, "$cznie 207 kart, które 
sp"on#"y w 1944 r. By"y to prawie wszystkie jego projekty dotycz$-
ce budynków na prowincji oraz architektury miast poza Warsza-
w$, m.in. zniszczeniu uleg" zespó" 22 rysunków do ko!cio"a !w. 
Anny w Krakowie, a tak&e projekty pa"aców, m.in. prymasa Ra-
dziejowskiego w Nieborowie, Sieniawskich w *ubnicach, Rejów 
w Przec"awiu, czy Branickich w Bia"ymstoku.

Jak wspomniano, ostatnie rewindykowane obiekty powró-
ci"y do Biblioteki w 1947 r. Na wi#cej !ladów utraconych zbio-
rów nie natrafiono.

Obecnie zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie licz$ 
trzy miliony jednostek i s$ jednym z trzech najwi#kszych ksi#-
gozbiorów naukowych i uczelnianych w kraju,. Obok bogatych 
zasobów pi!miennictwa, zw"aszcza w zakresie nauk humani-
stycznych, obejmuj$ one blisko pi#%set tysi#cy jednostek zbio-
rów specjalnych, na które sk"adaj$ si# wyodr#bnione zasoby 
Gabinetu Rycin, Gabinetu R#kopisów, Gabinetu Starych Dru-
ków, Gabinetu Zbiorów Kartograficznych, Gabinetu Zbiorów 
Muzycznych oraz Gabinetu Dokumentów ,ycia Spo"ecznego.  
W znacznej mierze s$ to obiekty zabytkowe – wiele pojedyn-
czych dzie", a tak&e wi#ksze ich zespo"y, w tym kolekcje histo-
ryczne, ma charakter unikatowy. Zbiory te, w kontek!cie ich 
warto!ci historycznej i artystycznej oraz znaczenia dla dzie-
dzictwa kulturowego, zosta"y uznane za podstaw# narodowego 
zasobu bibliotecznego w BUW.

PRZYPISY
1  Za"o&ona w 1817 r. jako Biblioteka Publiczna przy Królewskim Uniwersytecie War-
szawskim, stawa"a si# kolejno Bibliotek$ Rz$dow$, Bibliotek$ G"ówn$, Cesarsk$ Bi-
bliotek$ Uniwersyteck$ i ostatecznie Bibliotek$ Uniwersyteck$ w Warszawie. Histori# 
Biblioteki omawiaj$ m.in.: H. Kozerska, Warszawska Biblioteka Uniwersytecka w la-
tach 1832–1871: Biblioteka Rz$dowa, Okr#gu Naukowego, G"ówna, Warszawa 1967; 
O. B"a&ejewicz, Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie: 1871–1915, Warszawa  
1990; W. Soko"owska, Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1939–1945, 
Warszawa 1959; Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 1945–1980, praca 
zbiorowa pod red. A. M#&y'skiego, przy wspó"pr. A. Bednarz, Warszawa 1998. 

2  M.in.: W. Soko"owska, dz. cyt; H. Kozerska, Straty w zbiorze r#kopisów Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie w czasie I i II wojny !wiatowej, Warszawa 1960; S. Sawicka, 
T. Sulerzyska, Straty w rysunkach z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej 1939-
1945, Warszawa 1960; W.M. Rudzi'ska, Z kart historii Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Warszawie. Lata 1939-1945, w: Biblioteki warszawskie w latach 1939-1945, pod 
red. H. *askarzewskiej i A. M#&y'skiego, Warszawa 2010, (Sesje Varsavianistyczne, 
zeszyt 19), s.83-100. Wiele o BUW w tym okresie tak&e m.in. w: Walka o dobra kultury. 
Warszawa 1939-1945. Ksi#ga zbiorowa pod redakcj$ Stanis"awa Lorentza, Warszawa 
1970, t.1, t.2; Straty bibliotek w czasie  II wojny !wiatowej w granicach Polski z 1945 r. 
Wst#pny raport o stanie wiedzy. Cz. I: Analiza, Cz. II: Tablice, [aut.] B. Bie'kowska  
[i in.], red. nauk. A. M#&y'ski, Warszawa 1994; Biblioteki naukowe w Generalnym 
Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Wybór dokumentów (ród"owych = Wissent-
schaftliche Bibliotheken im Generalgouvernement in den Jahren 1939–1945. Ausge-
wählte Quellendokumente wybór i oprac. A. M#&y'ski przy wspó"pr. H. *askarzew-
skiej, Warszawa 2003; A. M#&y'ski, Biblioteki Warszawy w latach 1939-1945, Warsza-
wa 2010.

 3  Za"o&ony w 1818 r., podstaw# jego zbiorów stanowi"a królewska kolekcja grafiki 
i rysunków Stanis"awa Augusta Poniatowskiego, nabyta od jego spadkobierców dla 
Uniwersytetu Warszawskiego. Gabinet Rycin BUW jest najstarszym publicznym zbio-
rem graficznym w kraju, a do 1939 r. by" tak&e najwi#kszym. Jego histori# i zbiory 
omawiaj$ m.in.: Z. Batowski, Zbiór graficzny w Uniwersytecie Warszawskim, Warsza-
wa 1928; T. Sulerzyska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Gabinet Rycin, w: 
Polskie kolekcjonerstwo grafiki i rysunku, red. nauk. M. Mrozi'ska i S. Sawicka, War-
szawa 1980, s.112-132; E. Budzi'ska, Gabinet Rycin, w: Biblioteka Uniwersytecka  
w Warszawie w latach 1945–1980, pod red. A. M#&y'skiego, przy wspó"pr. A. Bednarz, 
Warszawa 1998., s. 253–268; T. Kossecka, Gabinet Rycin króla Stanis"awa Augusta, 
Warszawa 1999; J. Talbierska, Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 
1818-1832, w: Ars et educatio. Kultura artystyczna Uniwersytetu Warszawskiego, red. 
nauk. J. Mizio"ek, Warszawa 2003, s. 399–415; W. M. Rudzi'ska, Gabinet Rycin Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Warszawie 1832–2002, w: Ars et educatio. Kultura artystyczna 
Uniwersytetu Warszawskiego, red. nauk. J. Mizio"ek, Warszawa 2003, s. 417–430. 

 4  E. Budzi'ska, Warszawskie rysunki Dürera, „Cenne, bezcenne/utracone”, nr 4 (10) 
1998, s.20 – 22; W. Kalicki, Stara lwica mocno !pi. Sztuka zagrabiona, „Gazeta Wybor-
cza. Magazyn”, nr 5 (465), 2002, sw. 18 – 24.

Jan Chrystian Kamsetzer (1753–1795), Warszawa. *azienka Stanis"awa Herakliu-
sza Lubomirskiego, przekrój pod"u&ny, 1776, Gabinet Rycin BUW, Zbiór Królewski 
Stanis"awa Augusta.  Fot. za: S. Sawicka, T. Sulerzyska, Straty w rysunkach z Gabi-
netu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1939–1945, Warszawa 1960, il.56 
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