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FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA  
A ZAGINIĘCIE NUMIZMATÓW ZE ZBIORÓW  

ZGORZELECKICH (1947–1953)

Wiek XIX był jednym z najważniejszych okresów w historii Niemiec. Dzięki 
zwycięstwom w bitwach pod Helgolandem (1864), a później Sadową (1866), Se-
danem i Metzem (1870), Otto von Bismarck doprowadził do zjednoczenia kraju. 
W 1871 r. proklamowano powstanie II Rzeszy, na czele której stanął cesarz Wil-
helm I Hohenzollern (Wilhelm Friedrich Ludwig von Preussen). Te wydarzenia 
ugruntowały pozycję polityczną Niemiec i doprowadziły do ich rozkwitu gospo-
darczego. W kraju zapanowała euforia, której wyrazem była budowa licznych 
pomników upamiętniających bohaterów narodu – cesarza i kanclerza. W podobny 
sposób swoje uczucia postanowili wyrazić mieszkańcy dolnośląskiego Görlitz 
(Zgorzelca) – na rynku głównym odsłonięto pomnik Wilhelma I. Jednak władze 
miejskie chciały w jeszcze jeden sposób upamiętnić niemieckie tryumfy – posta-
nowiono wybudować Górnołużycką Halę Chwały (Oberlausitzer Ruhmeshalle lub 
Oberlausitzer Gedenkhalle – Górnołużycka Hala Pamięci). Konkurs na projekt 
budowli ogłoszono w 1897 r. Po czterech latach Hala Chwały była gotowa. 28 XI 
1902 r. jej otwarcia dokonał cesarz Wilhelm II. Jego życzeniem było umieszczenie 
w niej zbiorów Miejskiego Muzeum Starożytności i Sztuki (Städtisches Museum 
für Altertum und Kunst), przemianowanego następnie – na cześć Wilhelma I Ho-
henzollerna, współtwórcy II Rzeszy Niemieckiej – na Kaiser-Friedrich-Museum. 
Dzięki zaangażowaniu dyrektora placówki – prof. Ludwiga Feyerabenda, zało-
życiela Towarzystwa Antropologii i Prehistorii Górnych Łużyc (Gesellschaft für 
Anthropologie und Urgeschichte der Oberlausitz), autora m.in. cenionej monografii
Alt Görlitz einst und jetzt – jej zbiory bardzo szybko się powiększały1. W muzeum 
gromadzono obrazy, zabytki liturgiczne, porcelanę, przedmioty użytkowe i zbiory 
numizmatyczne.

1 http://www.goerlitz.de/de/stadtleben/stadtgeschichte/persoenlichkeiten/ludwig-feyerabend.
html (dostęp: 13 VII 2015).
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Dzięki publikacji L. Feyerabenda Die Oberlausitzer Gedenkhalle mit Kaiser-
-Friedrich-Museum znamy wartość zbiorów numizmatycznych zgromadzonych 
w Görlitz. Wiemy m.in., że kolekcja monet i medali opierała się początkowo na 
zasobach dawnego Miejskiego Muzeum Starożytności i Sztuki. „W zbiorze meda-
li znalazły się eksponaty szczególnie wartościowe ze względu na ich powiązanie 
z historią Görlitz i Górnych Łużyc. Kolekcja monet była zróżnicowana. Obejmo-
wała ona monety europejskie i zamorskie, współczesne i średniowieczne, a także 
greckie i rzymskie”2. W kolejnych latach zbiór numizmatyczny powiększał się 
o darowizny prywatnych kolekcjonerów. Swój zasób przekazali muzeum m.in. 
żydowski przedsiębiorca Martin Ephraim i znany kolekcjoner numizmatów Ernst 
von Wasserschleben – obaj zaangażowani w budowę Kaiser-Friedrich-Museum 
w Görlitz3. Po śmierci tego ostatniego w 1908 r. placówka wzbogaciła się „nie 
tylko o wspaniały zbiór monet, wysoko ceniony przez numizmatyków w Niem-
czech i za granicą, ale także nadzwyczaj bogate środki na wzbogacanie przekaza-
nej kolekcji”4. W podziękowaniu za gest donatora w 1908 r. dział numizmatyczny 
nazwano Gabinetem Monet i Medali Ernsta von Wasserschleben. W kolejnych 
latach zbiory w dalszym ciągu się rozrastały. Decyzją władz miejskich dołączono 
do nich kolekcję monet przechowywanych w bibliotece miejskiej – która powsta-
ła dzięki darowiźnie żyjącego na przełomie XVII i XVIII w. prawnika, adwokata 
cesarskiego i królewskiego sądu prowincjonalnego księstw świdnickiego oraz 
jaworskiego, Johanna Gottlieba Milicha5. Wśród numizmatów było wiele „górno-
łużyckich brakteatów i starych monet greckich i rzymskich”6.

Dzięki dotacjom i staraniom dyrekcji zbiory numizmatyczne Kaiser-Friedrich-
-Museum w Görlitz bardzo szybko mogły się pochwalić „kompletną numizmatyką 
Łużyc, śląskimi monetami i medalami od około 1500 r. po współczesność, numi-
zmatyką innych wschodnich prowincji pruskich, monetami greckimi i rzymski-
mi”7. W celu łatwiejszej identyfikacji zbiorów przy każdej monecie umieszczono
etykietę informującą o jej pochodzeniu – „z zasobów Wasserschlebena, miejskich, 
z biblioteki Milichów lub z darowizny Ephraima i z pozyskanych po 1908 r. z za-
kupów za środki Wasserschlebena”8. Zbiory umieszczono w specjalnych kasetach 
i eksponowano w kolejności – najpierw monety złote, a później srebrne. Wiele 
z nich zostało zaprezentowanych w najważniejszej ówcześnie publikacji poświę-
conej numizmatyce śląskiej – wydanej w 1901 r. we Wrocławiu Schlesiens Münzen 
und Medaillen der neueren Zeit, autorstwa Ferdinanda Friedensburga9 – prawnika, 

2 Ludwig Feyerabend, Die Oberlausitzer Gedenkhalle mit Kaiser-Friedrich-Museum, Görlitz 
1912, s. 101.

3  http://www.schwiebert.lima-city.de/wer-war-martin-ephraim/ (dostęp: 13 VII 2015).
4 Feyerabend, Die Oberlausitzer Gedenkhalle, s. 101.
5 http://www.mojemiasto.swidnica.pl/?p=1397 (dostęp: 13 VII 2015).
6 Feyerabend, Die Oberlausitzer Gedenkhalle, s. 102.
7 Ibidem.
8 Ibidem. 
9 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Friedensburg-Ferdinand;3902799.html (dostęp: 13 VII 

2015).
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przewodniczącego senatu w Reichsversicherungsamt w Berlinie i profesora numi-
zmatyki na Uniwersytecie Wrocławskim, oraz Hansa Segera – honorowego profe-
sora Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektora Muzeum Rzemiosła Artystycznego 
i Starożytności we Wrocławiu (Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Alter-
tümer)10. Podsumowując charakterystykę gabinetu numizmatycznego, prof. Ludwig 
Feyerabend zaznaczył, że w ciągu kilku lat Kaiser-Friedrich-Museum w Görlitz 
zgromadziło wiele innych eksponatów – przede wszystkim dukaty i talary z XVII 
i XVIII w. – które nie zostały umieszczone w katalogu F. Friedensburga i H. Sege-
ra. „Jest to 57 monet nieznanych Friedensburgowi i Segerowi. Do tego dochodzi 
47 sztuk z 16 nowymi nabytkami, których nie ma w kolekcjach publicznych, oraz 
36 monet z 5 nowymi nabytkami, których pojedyncze egzemplarze znajdują się 
w kilku muzeach poza Wrocławiem”11. 

Dzięki staraniom prof. L. Feyerabenda i jego współpracowników zasoby Kai-
ser-Friedrich-Museum w Görlitz stały się tak duże – zgromadzono bogatą kolek-
cję górnołużyckiego rzemiosła artystycznego, zbiór malarstwa awangardowego, 
zabytki liturgiczne, monety i medale – że budynek nie był w stanie ich pomieścić. 
Planowano rozbudowę placówki, ale ostatecznie nie doszło do realizacji tego 
przedsięwzięcia12. W 1936 r. dyrektorem muzeum został historyk sztuki, specjalista 
w zakresie sztuki współczesnej, Siegfried Asche13. Nazwę placówki zmieniono na 
Miejskie Zbiory Sztuki (Städtische Kunstsammlungen) i przymierzano się do jej 
dalszej rozbudowy. Plany dyrekcji pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Przez 
pierwsze jej lata nie działo się nic, co mogłoby stanowić zagrożenie dla integral-
ności zbiorów. Sytuacja ta zmieniła się jednak w 1943 r. W obawie przed skutkami 
alianckich nalotów sale wystawowe Miejskich Zbiorów Sztuki zostały zamknięte. 
Najcenniejsze zbiory zapakowano w skrzynie i przygotowano do ewakuacji. Osobą 
odpowiedzialną za przeprowadzenie tej operacji był prof. Günther Grundmann – hi-
storyk sztuki śląskiej, wykładowca na Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej, 
od 1932 r. konserwator zabytków Prowincji Dolnośląskiej (Provinzialkonservator 
für Niederschlesien)14. Dzięki jego staraniom zabytki muzealne, zasoby archiwal-
ne i zbiory kościelne podzielono, a następnie, w latach 1943–1945, deponowano 
w składnicach na prowincji. Ich lokalizację znamy z zachowanych źródeł archi-
walnych – w tym korespondencji urzędu konserwatorskiego kierowanego przez 
prof. G. Grundmanna. Z tej dokumentacji wynika, że część przedmiotów dóbr 
kultury z Görlitz trafiła do pałacu w Altwiese w powiecie Rothenburg na Górnych
Łużycach, inne zabytki wysłano do majątku we Florsdorf (Żarska Wieś) i pałacu 

10 Martin Jahn, Hans Seger zum siebzigsten Geburtstage, „Altschlesien”, 5, 1934, s. 1–4.
11 Feyerabend, Die Oberlausitzer Gedenkhalle, s. 105.
12 Zbigniew Dobrzyński, Krzysztof Fokt, Pod stuletnią kopułą, Zgorzelec 2003.
13 Ramona Bräu, „Arisierung“ in Breslau – Die „Entjudung“ einer deutschen Großstadt und 

deren Entdeckung im polnischen Erinnerungsdiskurs, Saarbrücken 2008.
14 Jacek Michał Kowalski, Jarosław Robert Kudelski, Robert Sul ik, Lista Grundmanna, 

Warszawa 2015.
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Joachimstein w Radmeritz (Radomierzyce) w powiecie zgorzeleckim15. Kolejne 
partie zbiorów miały trafić do pałacu w Kuhna (Kunów) i majątku Niederschün-
brunn (Studniska Dolne) – również w powiecie zgorzeleckim. XVI-wieczna figura
(część nastawy ołtarzowej) z pracowni wrocławskiego rzeźbiarza Jacoba Beinhar-
ta – tzw. Złota Maria z kościoła św. Trójcy w Görlitz (dawny kościół klasztorny 
franciszkanów) – została wywieziona do kościoła filialnego (dziś pw. Narodzenia
NMP) w miejscowości Ludwigsdorf (Chmielno) w powiecie lwóweckim. Z dala 
od niebezpieczeństw zabytki z Görlitz oczekiwały na zakończenie wojny.

Wydarzenia, które nastąpiły w 1945 r., dowiodły jednak, że mimo podjętych 
zabiegów nie udało się ochronić zbiorów przed katastrofą. Kolekcje muzealne nie 
padły co prawda ofiarą nalotów i działań wojennych, ale stały się łupem Armii
Czerwonej. Od lutego 1945 r. obszary tzw. Ziem Odzyskanych (w tym Dolny 
Śląsk) penetrowały tzw. brygady trofiejne. Ich celem było przejęcie zbiorów mu-
zealnych, bibliotecznych, archiwów, wyposażenia teatrów i prywatnych kolekcji. 
W konsekwencji tej działalności – w ciągu kilku miesięcy – do ZSRR wyjechały 
liczne składy kolejowe wypełnione zabytkami stanowiącymi własność nie tylko 
niemieckich, ale również polskich muzeów – przede wszystkim zbiorów, które 
przywieziono na Dolny Śląsk z Generalnego Gubernatorstwa16. Z powodu ta-
jemnicy, jaka otaczała te operacje, dziś nie wiemy dokładnie, które zabytki ze 
Zgorzelca udało się wywieźć w głąb Rzeszy, a które zrabowali Rosjanie między 
lutym a majem 1945 r. Z szacunków przeprowadzonych po wojnie wiadomo jedy-
nie, że Miejskie Zbiory Sztuki w Görlitz utraciły około 10 tys. eksponatów!17 Za 
zaginioną uważano również kolekcję numizmatyczną, w tym szczególnie cenny 
zbiór złotych monet.

Już w pierwszych dniach po zakończeniu II wojny światowej w Görlitz roz-
poczęto organizowanie struktur polskiej administracji – pod koniec maja 1945 r. 
Rosjanie przekazali władzę Polakom18. Mimo to w Zgorzelicach – jak pierwotnie 
nazwano Zgorzelec – w dalszym ciągu stacjonowały oddziały Armii Czerwonej, 
stanowiące część I Frontu Ukraińskiego. Ze względu na konieczność utrzymywania 
poprawnych relacji z sojuszniczym wojskiem urzędnicy Starostwa Powiatowego 
postanowili oddać do dyspozycji Rosjan jeden z budynków miejskich. Pierwotny 
wybór padł na Górnołużycką Halę Chwały, czyli budynek mieszczący Miejskie 
Zbiory Sztuki. Ostatecznie anulowano te plany, uznając, że miasto powinno za-
pewnić ludności napływowej dostęp do kultury. Z tego powodu od 1946 do połowy 
1947 r. zbiory muzealne były dostępne dla zwiedzających. Placówkę szybko jednak 
zamknięto. Władze uznały, że ze względu na zachowane zbiory – prezentujące 

15 Pismo dyrekcji Archiwum Państwowego we Wrocławiu do prof. Günthera Grundmanna z 12 X 
1944 r., Herder-Institut w Marburgu, Zbiory prof. Günthera Grundmanna, dok. 000095.

16 Jarosław Robert Kudelski, Trofiejne brygady na Ziemiach Odzyskanych, „Mówią Wieki”, 
2013, wydanie specjalne nr 2.

17 Informacja na temat strat uzyskana od pracowników Schlesisches Museum zu Görlitz 
w 2005 r.

18 Dobrzyński, Fokt, Pod stuletnią kopułą.
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przede wszystkim sztukę łużycką – ekspozycja nie spełnia warunków edukacyjnych 
i nie wpisuje się w propagowanie problematyki tzw. Ziem Odzyskanych. Decyzja 
ta zbiegła się z akcją wysiedlania ludności niemieckiej. Większość z autochtonów 
starała się za wszelką cenę pozostać na Dolnym Śląsku. Wiekowi mieszkańcy nie 
wyobrażali sobie innego miejsca, w którym mogliby spędzić resztę życia.

W podobnej sytuacji znalazła się rodzina portiera muzeum Bernharda Hendlera, 
który opiekował się placówką i jej zbiorami po przejęciu władzy w Zgorzelcu przez 
Polaków. Dzień po zamknięciu muzeum (15 VII 1947 r.) jego żona Margarete uzna-
ła, że warto podjąć dialog z lokalnymi władzami i za cenę tajemnic, które posiadała, 
kupić spokojną przyszłość w Zgorzelcu19. Razem z mężem udała się do urzędników 
Zarządu Miejskiego z ofertą współpracy – postanowili ujawnić informacje na temat 
losu części zaginionych zbiorów muzealnych. W zamian oczekiwali zapewnienia, 
że nie będą musieli opuszczać swojego domu. Zaintrygowani urzędnicy zgodzili 
się rozpatrzeć ich prośbę pod warunkiem, że przekazane informacje okażą się uży-
teczne. W trakcie rozmowy, na którą zaproszono burmistrza Leona Turleja, żona 
portiera złożyła oświadczenie. Wynikało z niego, że archiwista „Pietsch wraz ze 
stolarzem zakopali w kupie piasku w piwnicy Muzeum jakieś rzeczy”20. Ponieważ 
relacja Niemki wydawała się wiarygodna, urzędnicy postanowili powołać specjalną 
komisję, która miała zweryfikować to doniesienie. Na jej czele stanął kierownik
Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego, Adolf Galant. Wskazówki rodzi-
ny Hendlerów okazały się prawdziwe. W wyniku poszukiwań przeprowadzonych 
w piwnicy odnaleziono skrytkę, w której znajdowały się trzy pakunki zawierające 
około 200 eksponatów. Wśród nich były zabytki liturgiczne, zegarki, obrączki, 
sztućce i część kolekcji numizmatycznej. To odkrycie zachęciło urzędników do 
dokładniejszej penetracji pomieszczeń muzeum. W efekcie odnaleziono kolejny 
zbiór, liczący 544 sztuki złotych monet. Wartość znalezisk – przede wszystkim 
numizmatów – spowodowała, że w muzeum zjawili się przedstawiciele lokalnych 
jednostek administracji cywilnej, milicji i służb bezpieczeństwa.

Kilka dni po tych wydarzeniach władze cywilne postanowiły dokonać kolejnej 
inspekcji i przeszukania muzeum. W trakcie tych działań natrafiono na nieznane
wcześniej pomieszczenie, zabezpieczone stalowymi drzwiami. „Po otworzeniu tych 
drzwi przemocą znaleziono sklepione pomieszczenie, a w nim zamknięte szafki 
oraz 2 duże kasy pancerne”21. Na półkach leżały srebrne medale i 55 sztuk złotych 
monet. Kas nie udało się otworzyć z braku specjalistycznego sprzętu. Muzeum zo-
stało zamknięte i objęte ochroną przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej. Dopiero kilka tygodni później 
z wnętrza rozprutych kas wydobyto kolejną partię srebrnych monet. Ponieważ zna-

19 Protokół z odnalezienia trzech skrzyń w piwnicy Muzeum Miejskiego w Zgorzelcu z 16 VII 
1947 r., Instytut Pamięci Narodowej BU MBP 191, s. 60.

20 Pismo Starosty Powiatowego do Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Wrocław-
skiego z 28 VIII 1947 r., Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Lubaniu, zespół 29, t. 165, 
s. 83.

21 Ibidem.
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leziska miały charakter eksponatów muzealnych, o sprawie poinformowano Urząd 
Wojewódzki we Wrocławiu. Ten polecił kierownikowi Wydziału Kultury Starostwa 
Powiatowego w Zgorzelcu przygotować szczegółowy raport z przeprowadzonych 
poszukiwań. Adolf Galant, kierownik Referatu Kultury i Sztuki Starostwa Powia-
towego w Zgorzelcu, poinformował w nim urzędników wojewódzkich, że jeszcze 
przed wojną lokalne Muzeum Miejskie było posiadaczem wielu cennych zabytków 
– obrazów, zabytków militarnych, przedmiotów liturgicznych, eksponatów z dzie-
dziny przemysłu artystycznego oraz cennej kolekcji numizmatycznej – w tym około 
600 sztuk złotych monet i dużej ilości medali22. Informacje zawarte w raporcie 
spowodowały, że do Zgorzelca przyjechał Tadeusz Zelenay – kierownik Referatu 
Muzeów Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Województwa Wrocławskiego. Z uwagi 
na wartość zbiorów zaproponował lokalnym władzom, by te przekazały nadzór nad 
zasobami muzeum Milicji Obywatelskiej i Urzędowi Skarbowemu. Jednak lokalny 
urząd bezpieczeństwa, który pierwotnie przejął pieczę nad odnalezioną kolekcją, 
nie zamierzał stosować się do zaleceń przedstawicieli administracji. Najcenniejsze 
znaleziska w dalszym ciągu pozostawały w rękach UB. Urząd Wojewódzki we 
Wrocławiu zdawał sobie sprawę z obstrukcji służby bezpieczeństwa. Już pod ko-
niec lipca urzędnicy ze Zgorzelca poinformowali o sytuacji swoich przełożonych. 
„Starosta Powiatowy wydał pisemną instrukcję szefowi Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa i Komendantowi Powiatowej Milicji Obywatelskiej, ażeby znalezione 
przedmioty zostały zdeponowane w miejscowym Urzędzie Skarbowym do czasu 
przyjazdu fachowej Komisji z wojewódzkiego Wydziału Kultury i Sztuki [...]. Szef 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nie zastosował się do polecenia 
ob. Starosty i zabrał 3 skrzynie z eksponatami i paczkę tekturową z monetami zło-
tymi za pokwitowaniem”23. Kiedy zaczęto dokładniej badać tę sprawę, okazało się, 
że cennych znalezisk nie ma już w Zgorzelcu – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego przekazał je Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publiczne-
go we Wrocławiu. Sprawa wzburzyła urzędników Wydziału Kultury na tyle, że 
poinformowali o niej Naczelną Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków. Kilka dni 
później Jerzy Guttler, wojewódzki konserwator we Wrocławiu, otrzymał polece-
nie, by „zabezpieczone przez WUBP obiekty przejąć, przedmioty złote [przede 
wszystkim numizmaty] zdeponować w skarbcu Banku Narodowego, muzealne 
zabezpieczyć do dyspozycji Ministerstwa Kultury i Sztuki”24. 

We wrześniu 1947 r. J. Guttler poinformował Naczelną Dyrekcję Muzeów 
i Ochrony Zabytków o oświadczeniu, które usłyszał z ust pracowników Woje-
wódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu – funkcjonariusze 
zaprzeczyli, jakoby urząd był w posiadaniu przedmiotów odnalezionych w Zgo-

22 Pismo Kierownika Wydziału Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu do Wy-
działu Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 16 VIII 1947 r., ibidem, s. 35.

23 Pismo Wydziału Kultury i Sztuki Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu do Wydziału Kultury 
i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 22 VII 1947 r., ibidem, s. 110.

24 Niedatowana notatka służbowa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Instytut Pamięci 
Narodowej BU MBP 191, s. 55.
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rzelcu25. Konserwator został zapewniony, że numizmaty i reszta przedmiotów 
zostały przekazane Ministerstwu Skarbu. W marcu 1948 r. Główny Inspektor 
Ochrony Skarbowej – instytucja powołana w 1945 r. przez Ministra Skarbu do 
walki z przestępczością skarbową – dopytywany o los zbiorów, poinformował 
Naczelną Dyrekcję i Ministerstwo Skarbu, że sprawa nie jest znana urzędnikom 
skarbowym i poprosi o wyjaśnienia Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. 
Centrala resortu bezpieczeństwa nie była jednak przygotowana na udzielenie od-
powiedzi. Nie znano kulisów przejęcia zabytków przez funkcjonariuszy z Dolnego 
Śląska26. Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocła-
wiu ppłk Eugeniusz Dowkan został więc poproszony o szczegółowe wyjaśnienia. 
W notatce służbowej na temat tej sprawy znalazła się informacja, która z całą pew-
nością musiała wywołać niepokój centrali – „płk Dowkan jest zdania, że powinna 
przyjechać Komisja z Ministerstwa w celu przejęcia tych rzeczy. Przeczuwa, że 
będzie draka”27. Minęło kilka miesięcy, zanim ustalono dalsze szczegóły dotyczące 
losu złotej kolekcji numizmatycznej. Powodem zwłoki była konieczność ustale-
nia faktów w tej sprawie. Centrala obawiała się również, że najprawdopodobniej 
doszło do kradzieży jakichś przedmiotów z kolekcji odnalezionej w Zgorzelcu. 
W trakcie wstępnego rozpoznania ustalono jednak, że „skrzynie te znajdują się 
w Urzędzie Wojewódzkim [Bezpieczeństwa Publicznego] we Wrocławiu. Szef 
WUBP we Wrocławiu wyjaśnia, że w Urzędzie znajduje się 1 skrzynia zaopatrzona 
w pieczęcie w takim stanie, w jakim została przejęta w Zgorzelcu, 2 zaś skrzynie 
były otwarte. Znajdują się w nich rzeczy cynowe, posrebrzane, niezbyt wysokiej 
jakości”28. Informacja zawarta w tym dokumencie nie uspokoiła jednak kierownic-
twa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zdawano sobie sprawę, że wśród 
kilkuset przedmiotów, które odnaleziono w Zgorzelcu, wiele było wykonanych ze 
złota i srebra, a ich wartość mogła zachęcić do popełnienia przestępstwa. Sprawę 
starano się wyciszyć, ale nie udało się bez końca zbywać milczeniem pytań nad-
chodzących ze strony resortu kultury. 

W 1951 r. Ministerstwo Kultury i Sztuki podjęło bardziej zdecydowane kroki 
w celu odzyskania zabytków odnalezionych w Zgorzelcu. W piśmie do Minister-
stwa Bezpieczeństwa Publicznego resort kultury poprosił o rzeczowe informacje 
w tej sprawie29. Przypomniano, że skrzynie odnalezione w piwnicach muzeum 
zawierały cenne przedmioty zabytkowe, które powinny trafić do zasobów mu-
zealnych. W dokumencie pojawiła się też sugestia, że funkcjonariusze wrocław-
skiej służby bezpieczeństwa mogli nielegalnie wejść w posiadanie około 5,5 kg 
przedmiotów wykonanych ze złota (głównie numizmatów) – monet nie zważono 
w chwili ich odnalezienia, wartość podawana w zachowanych materiałach to sza-
cunek urzędników. Ponieważ oskarżenia o defraudację wartościowych zasobów 

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem, s. 56.
28 Ibidem.
29 Ibidem, s. 67.
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stawały się coraz bardziej wyraźne, szefostwo MBP zostało zmuszone do poważ-
niejszego potraktowania tej sprawy. W celu ustalenia faktów dotyczących znale-
zisk ze Zgorzelca wysłano do Wrocławia mjr. Jana Łachuta z Gabinetu Ministra 
i kpt. M. Schussa z Departamentu Finansowego MBP30. W trakcie wewnętrznego 
śledztwa przesłuchali oni pracowników Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz trzech członków komisji, która w lipcu 1947 r. nadzorowała 
poszukiwania w gmachu Muzeum Miejskiego w Zgorzelcu – Jana Martyniaka, 
Bronisława Piłackiego i Adolfa Galanta. W trakcie przygotowań do rozmów z po-
zostałymi uczestnikami tamtych wydarzeń okazało się, że zmarł były kierownik 
Działu Ogólnego Zarządu Miejskiego w Zgorzelcu Longin Kozłowski – który jako 
pierwszy został poinformowany przez Bernharda Hendlera o ukrytych skrzyniach 
w piwnicy muzeum – a inni członkowie komisji zmienili miejsce zamieszkania. 
Postanowiono więc dokładnie zapoznać się ze wspomnieniami trójki świadków. 
Relacje J. Martyniaka, B. Piłackiego i A. Galanta nie wniosły żadnych rewelacji 
do prowadzonego śledztwa. Jednak dzięki nim możemy poznać pozaprotokolarne 
szczegóły wydarzeń, do których doszło w lipcu 1947 r. J. Martyniak oświadczył: 
„Wiem, że było około pięciu lub sześciu osób z obywateli polskich i dwóch oby-
wateli narodowości niemieckiej, t.j. mąż z żoną, którzy zamieszkiwali w tym czasie 
w/w muzeum (obecnie wysiedleni do Niemiec). Również zauważyłem w tymże 
czasie stały na wpół odkopane z piasku trzy skrzynie żelazne zamknięte, jak przy-
pominam, to zdaje się, że zamknięcie tych skrzyń było na kłódki [pisownia ory-
ginalna]. W obecności w/w osób na polecenie ob. Turleja [burmistrza Zgorzelca 
Leona Turleja] w/w skrzynie zostały otwarte przez dwóch mi nieznanych osobni-
ków za pomocą żelaznych łomów... W znalezionych skrzyniach w piwnicy w/w 
muzeum znajdowały się następujące przedmioty: 1) monety starożytne metalu 
żółtego (uważam, że były to monety złote) różnego rozmiaru, tj. małego i dużego... 
2) jeden zegarek kieszonkowy duży, starożytny, koloru żółtego – złoty... 3) dwa 
lub trzy pierścionki starożytne duże z kamieniami wartościowymi... 4) większa 
ilość kielichów różnego rozmiaru i z różnego metalu... 5) kilka monstrancji różne-
go rozmiaru... 6) dwa lub trzy zegarki stojące w kształcie figurek – małe 7) kilka
książek zniszczonych”31.

W dalszej części rozmowy oficerowie prowadzący śledztwo skoncentrowali
się na pytaniach dotyczących numizmatów odnalezionych w muzeum. Szczegól-
nie interesowała ich waga złotych monet. J. Martyniak oświadczył: „waga około 
czterech lub pięciu kilogramów monet w/w jest mi wiadoma z ich ogólnej obję-
tości i ciężaru. Ponadto dodaję, że po zakończonej czynności powstałej komisji 
wszystkie obecne osoby przy oględzinach znalezionych przedmiotów w muzeum 
zostały zrewidowane przez funkcjonariuszy miejscowego UBP, przy których to 

30 Imienia kapitana Schussa nie udało się ustalić na podstawie dostępnych materiałów archiwal-
nych, w tym baz Instytutu Pamięci Narodowej. 

31 Protokół przesłuchania Jana Martyniaka z 23 VII 1951 r., Instytut Pamięci Narodowej BU 
MBP 191, s. 71–72.
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osobach nic nie zostało znalezione”32. W kwestii numizmatów o wiele bardziej 
precyzyjny był B. Piłacki, który oświadczył, że w „45 kopertach miało być 401 
monet, które po zważeniu ich na miejscu przez członka komisji ob. Galanta, wraz 
z innym złotem ważyły około 4,5 lub 5,5 kg”33. Galant w swoim zeznaniu tak 
opisał przebieg wypadków – „odkopano 3 skrzynie okute żelazne i po otworzeniu 
wyjmowano z nich przedmioty. Większość tych przedmiotów posiadała karteczki 
z numerami. Sekretarz [Longin] Kozłowski [kierownik Działu Ogólnego Zarządu 
Miejskiego w Zgorzelcu] pisał protokół i zapisywał każdy wydobyty przedmiot 
pod moim dyktowaniem. Były tam różne przedmioty zabytkowe, jak kielichy, mon-
strancje, naczynia itp. oraz kilkadziesiąt sztuk monet złotych z okresu od XIII do 
XVIII wieku oraz kilka zegarków kieszonkowych i stołowych oraz pierścionków. 
Monety złote i inne przedmioty, co do których przypuszczano, że są złote – spa-
kowano oddzielnie, związano sznurkiem i zaopatrzono pieczęciami lakowymi”34. 
A. Galant poinformował również rozmówców o kolejnych poszukiwaniach prze-
prowadzonych w muzeum: „W kilka dni po tym [jak odkryto skrzynie w piwnicy] 
zbadano komisyjnie w powyższym składzie drobiazgowo cały gmach muzeum 
i natrafiono na ukryte za szafami pomieszczenia skarbcowe, nieposiadające okien.
W tym pomieszczeniu znaleziono trzy kasy pancerne oraz szereg półek z meda-
lionami brązowymi pamiątkowymi z wystaw i konkursów. Jedną kasę pancerną 
rozpruto – jednak oprócz małowartościowych medalionów nie znaleziono w niej 
przedmiotów złotych... Komisja doszła do przekonania, że w kasach pancernych 
nie ma przedmiotów złotych ani klejnotów i otwarcie pozostałych kas odroczono 
do czasu przysłania specjalistów kasowych”35. Podobnie jak w poprzednich przy-
padkach oficerowie prowadzący śledztwo zapytali Galanta o wagę odnalezionych
numizmatów. Ten odpowiedział – „O ile sobie przypominam paczka z monetami 
po zabezpieczeniu została zważona a waga jej wyniosła około 5,5 kg”36. 

W raporcie podsumowującym śledztwo przeprowadzone przez J. Łachuta i M. 
Schussa znalazły się informacje jasno precyzujące losy depozytów odnalezionych 
w Zgorzelcu w lipcu 1947 r. Oficerowie oświadczyli, że „trzy metalowe skrzynie
wraz z pudełkiem tekturowym i przedmiotami złotymi zostały przekazane przez 
P.U.B.P. w Zgorzelcu do W.U.B.P. we Wrocławiu. Pudełko tekturowe z monetami 
wraz z przedmiotami złotymi figurującymi w protokóle komisyjnym w pozycjach
(liczba porządkowa) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 14 [złoty zegarek, trzy pierścionki, 
obrączka, binokle, szkatułka na biżuterię, krzyż i plakietka mozaikowa] zostało 
przekazane do Biura Finansowego M.B.P”37. W celu zapobieżenia dalszym oskar-
żeniom funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa o kradzież zabytków w raporcie 

32 Ibidem, s. 73.
33 Protokół przesłuchania Bronisłwa Piłackiego z 23 VII 1951 r., ibidem, s. 76.
34 Oświadczenie Adolfa Galanta z 25 VII 1951 r., ibidem, s. 77.
35 Ibidem.
36 Ibidem, s. 78.
37 Raport ze śledztwa prowadzonego przez kpt. M. Schussa i mjr. Jana Łachuta z 25 VII 1951 r., 

ibidem, s. 69.
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napisano, że nieporozumienia dotyczące tej sprawy brały się najprawdopodobniej 
z faktu, iż przedmioty trudno było „zidentyfikować z wzorami ujętymi w protokóle
komisji z dn. 16.VII.47 r. z powodu braku liczby porządkowej na zawartościach 
skrzyń, jak i braku fachowej wiedzy z dziedziny znajomości muzealnej przedmio-
tów kultu religijnego u członków komisji”38. Autorzy raportu posunęli się nawet 
do stwierdzenia, iż zbiory w rzeczywistości miały niewielką wartość materialną 
„ze względu na znane oszustwa feudalnych panujących”, które przejawiały się zni-
komą ilością złota w monetach obiegowych. Podsumowując cytowany dokument, 
J. Łachut i M. Schuss zarekomendowali swoim przełożonym, by skrzynie znajdu-
jące się w WUBP we Wrocławiu zwrócić przedstawicielom Ministerstwa Kultury 
i Sztuki. Funkcjonariusze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego badający tę 
sprawę podejrzewali jednak, że wartość kruszcu skusiła ich kolegów z Wrocławia. 
W jednej z notatek służbowych znalazła się sugestia, że osobą odpowiedzialną 
za zaginione przedmioty może być „Sorokowski [Bogdan Sorokowski] – obecny 
kwatermistrz WUBP Warszawa – w stosunku do uczciwości którego było wiele 
zarzutów”39. Mimo obaw, że doszło do kradzieży, której skutki mogły obciążyć 
resort bezpieczeństwa, nie podjęto zdecydowanych kroków w celu wyjaśnienia 
tej sprawy. 

W konsekwencji przeprowadzonego śledztwa płk Zygmunt Braude, dyrektor 
Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego – kierowanego przez gen. Stani-
sława Radkiewicza – w sierpniu 1951 r. poinformował resort kultury – „w sprawie 
skrzyń z zabytkami muzealnymi, które znajdują się w Wojewódzkim Urzędzie 
Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu komunikuję, że Ministerstwo nie 
widzi przeszkód w podjęciu owych zabytków przez Ministerstwo Kultury i Sztu-
ki”40. Zabytki przekazane wcześniej do Biura Finansowego MBP miały zostać 
przekazane Ministerstwu Kultury i Sztuki w pierwszej kolejności. Do wykonania 
zadań związanych ze zwrotem złotych monet oddelegowano Jana Szulczewskiego 
z Departamentu Kontroli MBP. W październiku 1951 r. Centralny Zarząd Muzeów 
i Ochrony Zabytków (następca Naczelnej Dyrekcji) powołał komisję do przejęcia 
skrzyń przechowywanych w WUBP we Wrocławiu. 12 X 1951 r. Departament 
Kontroli MBP poinformował dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów o możli-
wym trybie postępowania w tym przypadku. Proponowano wysłanie do Wrocławia 
delegacji ekspertów zobligowanych do „przejęcia tych przedmiotów, przy czym 
przedmioty o wartości muzealnej winny być przejęte protokólarnie przez przed-
stawicieli Ministerstwa Kultury i Sztuki, inne zaś, nie mające wartości muzealnej 
– przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów”41. Ponieważ Zarząd Muzeów za-
akceptował tę propozycję, centrala poinformowała wrocławską delegaturę o rozpo-

38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Pismo Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego do Ministerstwa Kultury i Sztuki z 10 VIII 

1951 r., ibidem, s. 79.
41 Pismo dyrektora Departamentu Kontroli MBP do dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów 

z 12 X 1951 r., ibidem, s. 80.
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częciu procesu przejęcia zbiorów przez resort kultury. Równocześnie poproszono 
WUBP o przekazanie „wykazu znajdujących się przedmiotów i podanie gdzie one 
się znajdują i jak są przechowywane”. Sprawa miała być potraktowana jako pilna. 
Mimo to – na początku grudnia 1951 r. – dyrektor Gabinetu Ministra Bezpieczeń-
stwa Publicznego był zmuszony przywołać płk. E. Dowkana do porządku: „Mimo 
ustalonej zasady o obowiązku udzielania odpowiedzi w terminie 10-dniowym 
W/Urząd dotychczas na pismo powyższe odpowiedzi nie nadesłał”42. Zażądał też 
od szefa WUBP „wyjaśnienia przyczyny niewykonania zarządzenia Ministerstwa 
i natychmiastowego nadesłania odpowiedzi na w/w pismo”43. Ponaglenie nie przy-
niosło jednak oczekiwanego efektu. 24 XII 1951 r. z Warszawy wysłano kolejne 
pismo z oczekiwaniem osobistego zaangażowania się w tę sprawę szefa wrocław-
skiej delegatury. Płk E. Dowkan odpowiedział dopiero 4 II 1952 r. Poinformował 
Gabinet Ministra, że w posiadaniu jego placówki rzeczywiście znajdują się trzy 
skrzynie z zabytkami, z których dwie miały być otwarte „w ubiegłym roku w czasie 
przeprowadzenia dorocznej inwentaryzacji”44. Zawartość ostatniej była zbadana 
przy okazji inspekcji przeprowadzonej przez delegatów centrali – mjr. J. Łachuta 
i kpt. M. Schussa.

Z powodu obstrukcji ze strony WUBP we Wrocławiu dopiero w połowie lutego 
1952 r. dyrektor Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego poinformował 
Ministerstwo Kultury i Sztuki, że „ze strony MBP sprawą przekazania zabytków 
zajmie się Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocła-
wiu lub z-ca, względnie osoba przez nich wyznaczona. Przekazaniem przedmiotów 
znajdujących się w Dep. Finansowym Ministerstwa Bezp. Publ. zajmie się osoba 
wyznaczona przez Dyrektora Dep. Finansowego”45. Resort kultury poproszono 
o wyznaczenie terminu wyjazdu delegacji do Wrocławia. Centralny Zarząd Muze-
ów poinformował resort bezpieczeństwa, że depozyt znajdujący się w Warszawie 
przejmie „mgr Stanisław Gebethner, kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie, 
ekspert z zakresu przemysłu artystycznego”46. Do wrocławskiej delegatury WUBP 
miała zaś zgłosić się komisja w składzie: „dr Haising Marian, kustosz gabinetu 
numizmatycznego Muzeum Śląskiego we Wrocławiu; mgr Ziomecki Juliusz, star-
szy asystent Muzeum Śląskiego we Wrocławiu; Zlat Mieczysław, kierownik działu 
inwentaryzacji Muzeum Śląskiego we Wrocławiu”47. Termin przejęcia zabytków 
ustalono na 24 III 1952 r. O ustaleniach poczynionych między resortami poinfor-

42 Pismo dyrektora Gabinetu Ministra MBP do szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego we Wrocławiu z 4 XII 1951 r., ibidem, s. 83.

43 Ibidem, s. 81.
44 Pismo szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu do dyrektora 

Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z 4 II 1952 r., ibidem, s. 85.
45 Pismo dyrektora Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego do Ministerstwa Kultury 

i Sztuki z 15 II 1952 r., ibidem, s. 87.
46 Pismo Ministerstwa Kultury i Sztuki do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 28 II 

1952 r., ibidem, s. 88.
47 Pismo dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 

z 10 III 1952 r., ibidem, s. 90.
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mowano szefa wrocławskiej delegatury służby bezpieczeństwa. Mimo wiążących 
porozumień w wyznaczonym terminie nie doszło do przekazania depozytu muze-
alnikom. 16 IV 1952 r. dyrektor Centralnego Zarządu Muzeów ponownie zwrócił 
się z prośbą do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego o wyznaczenie nowego 
terminu, w jakim Stanisław Gebethner mógłby dokonać oceny i przejęcia zbio-
rów. W odpowiedzi napisano, że kustosz „może zgłosić się w sprawie przejrzenia 
i ewentualnego przejęcia przedmiotów, znajdujących się w Departamencie Finan-
sowym MBP przy ulicy Puławskiego 150 w pokoju 84 w dniu 2.5.1952 między 
godz. 14–16”48. W tym samym piśmie resort bezpieczeństwa zapewnił Zarząd 
Muzeów, że delegatura we Wrocławiu została poinformowana o dacie przybycia 
komisji w celu przejęcia skrzyń z zabytkami. Gabinet Ministra Bezpieczeństwa 
Publicznego był zaskoczony faktem, że nie doszło do przekazania zbiorów. „Jeżeli 
z jakichkolwiek powodów komisja ta nie zgłosiła się i zabytków nie przejęła – nie 
ma przeszkód, aby to uczyniła obecnie, powołując się na nasze pismo”49.

Kolejne miesiące nie doprowadziły do uregulowania sprawy numizmatów 
znajdujących się w rękach Departamentu Finansowego MBP. Dopiero w listo-
padzie 1952 r. naczelnik Wydziału Ogólnego Gabinetu Ministra BP, ppłk Marian 
Janic, wydał Departamentowi Finansowemu MBP jednoznaczne polecenie, by 
kwestię przekazania numizmatów „załatwić we własnym zakresie i poinformować 
Gabinet Ministra o załatwieniu”50. Odpowiedź kierownika Samodzielnej Sekcji 
Zaopatrzenia Finansowego Zarządu Centralnego MBP, kpt. M. Schussa, nadeszła 
20 listopada. Zawiadomił on Gabinet Ministra, „że monety złote (numizmaty) po-
chodzące z b. Muzeum w Zgorzelcu zostały w dn. 18 b.m. przekazane do Muzeum 
Narodowego w Warszawie”51. W tej sytuacji trudno zrozumieć powody, dla któ-
rych 2 I 1953 r. zastępca dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów zwrócił się do 
centrali MBP z prośbą o „przyspieszenie załatwienia pisma z dnia 31 października 
1952 roku w sprawie przekazania do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 
zabytkowych monet złotych”52. W odpowiedzi Gabinet Ministra mógł jedynie 
poinformować Centralny Zarząd Muzeów, że tę sprawę zakończono w listopadzie 
zeszłego roku. 

Dokładne wyjaśnienie losów złotej kolekcji numizmatycznej ze Zgorzelca jest 
utrudnione z uwagi na brak pełnej dokumentacji dotyczącej tej sprawy. Dzięki no-
tatkom zachowanym w aktach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego mamy 
pewność, że do centrali w Warszawie trafiło kilka przedmiotów wykonanych z me-

48 Pismo dyrektora Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego do Centralnego Zarządu 
Muzeów z 28 IV 1952 r., ibidem, s. 93.

49 Ibidem.
50 Pismo Naczelnika Wydziału Ogólnego Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego do 

Departamentu Finansowego MBP z 11 XI 1952 r., ibidem, s. 94.
51 Pismo Kierownika Samodzielnej Sekcji Zaopatrzenia Finansowego Zarządu Centralnego MBP 

do Gabinetu Ministra z 20 XI 1952 r., ibidem, s. 95.
52 Pismo dyrektora Centralnego Zarządu Muzeów do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 

z 2 I 1953 r., ibidem, s. 96.
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tali szlachetnych i kolekcja 544 złotych monet. Nie były to wszystkie numizmaty 
i zabytki odnalezione w Zgorzelcu. Nie wiadomo również, jaki los spotkał srebrne 
numizmaty i medale pamiątkowe. Z porównania spisu przedmiotów odnalezionych 
16 VII 1947 r. z inwentaryzacją wrocławskiej delegatury służby bezpieczeństwa 
z 1951 r. wynika, że część numizmatów mogła zostać skradziona. Oficerowie
prowadzący śledztwo z ramienia MBP swoje obawy w tej kwestii zawarli w cy-
towanym już raporcie. „Według przypuszczeń płk. Dowkana nie wszystko w tej 
sprawie jest w porządku, tym bardziej że sprawę tę miał w swym ręku Sorokow-
ski”53. W dziale inwentarzy Muzeum Narodowego w Warszawie nie zachowała się 
kopia protokołu przejęcia numizmatów z rąk przedstawicieli Ministerstwa Bezpie-
czeństwa Publicznego. Wpisy w inwentarzu i luźne notatki wskazują jednak, że 
placówka otrzymała pewną ilość złotych monet i inne eksponaty stanowiące przed 
wojną własność Miejskich Zbiorów Sztuki w Görlitz54. 

53 Raport ze śledztwa prowadzonego przez kpt. M. Schussa i mjr. Jana Łachuta z 25 VII 1951 r., 
ibidem, s. 69.

54 Informacje uzyskane od pracowników Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego w War-
szawie w 2014 r.


