W czasie drugiej wojny światowej Dolny Śląsk był miejscem szczególnym. Właśnie tam, z dala
od linii frontu, rozpoczęto budowę największej kwatery Adolfa Hitlera, ulokowano liczne
zakłady zbrojeniowe i tajne laboratoria badawcze.
Na Dolny Śląsk ewakuowano również ludność cywilną z obszarów zagrożonych alianckimi
nalotami i sprowadzono olbrzymią ilość dóbr materialnych. Najcenniejszymi skarbami nie były
jednak depozyty bankowe, złoto zrabowane w krajach okupowanych czy surowce niezbędne
do prowadzenia wojny, ale dzieła sztuki. Wśród nich znajdowały się setki kolekcji prywatnych
i publicznych, dziesiątki tysięcy obrazów, rzeźb, grafik, unikalne dokumenty archiwalne, cenne
księgozbiory i numizmaty. Bezpieczne schronienie zapewniły im dolnośląskie pałace, zamki
i kościoły, a opiekę nad nimi sprawował prof. Günther Grundmann, regionalny konserwator
zabytków, który do dziś uchodzi za postać kontrowersyjną i zagadkową.
Dzięki unikalnym dokumentom odnalezionym w niemieckich archiwach powstała Lista
Grundmanna – szczegółowa relacja z akcji zabezpieczania dzieł sztuki na Dolnym Śląsku. Jej
przebieg i kulisy tworzenia ponad 100 składnic, w których przechowywano bezcenne skarby
kultury, wzbogaca 300 niepowtarzalnych fotografii.
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Jacek M. Kowalski, z wykształcenia archeolog, po latach pracy naukowej w Instytucie Archeologii
UW realizuje swoje zainteresowania badawcze j poszukiwawcze w formie hobbystycznej.
Pasjonuje się Dolnym Śląskiem jako regionem przenikających się kultur, pełnym zabytków i
związanych z nimi tajemnic. Ściśle współpracował z TVP i Discovery Historia przy produkcji filmów
o tematyce ukrytych skarbów. Współautor popularnych książek: Tajemnica Riese (2 wydania),
Lubiąż. Na tropach wojennych tajemnic, Złoto generałów. Polskie służby specjalne na tropach
skarbów III Rzeszy i Wojenne sekrety Lubiąża.   

Autorzy

Dr J. Robert Kudelski, badacz i autor licznych publikacji
poświęconych eksploracji oraz stratom wojennym w
zakresie dóbr materialnych i zbiorów sztuki. Współautor
książek: Tajemnica Riese. Na tropach największej kwatery
Hitlera (2002, 2009 – wydanie II), Lubiąż. Na tropach
wojennych tajemnic (2003), Złoto generałów. Służby
specjalne PRL na tropie skarbów III Rzeszy (2005, 2009
wydanie II) i Wojenne sekrety Lubiąża (2010). Autor
książek: Tajemnice nazistowskiej grabieży polskich zbiorów
sztuki (2004), Zaginiony konwój SS (2007), Merkers –
skarbiec III Rzeszy (2011), Zrabowane skarby (2012),
Zaginiony Rafael (2014). Twórca serwisu eksplorator.com

Robert Sulik, politolog od ponad 20 lat fotografujący i dokumentujący historię zabytkowych
nieruchomości Dolnego Śląska – przede wszystkim dworów, pałaców i zamków należących do
przedstawicieli lokalnej arystokracji. Powstająca w ten sposób kolekcja liczy ponad 700 obiektów –
część ze sfotografowanych nieruchomości dziś już nie istnieje, co czyni tworzony zbiór jeszcze
bardziej unikalnym. Efekty swojej pracy prezentuje w serwisie internetowym slaskiezamki.pl.
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