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ZASOBY KGB NA SPRZEDAŻ
Wyjątkowa kolekcja, dotychczas wchodząca w skład zbiorów Muzeum Szpiegostwa KGB, ma
zostać wystawiona na aukcji w Stanach Zjednoczonych.
Już w lutym 2021 roku możemy być świadkami wielkiej wyprzedaży wyposażenia szpiegowskiego oraz
innych artefaktów związanych z zimnowojennym funkcjonowaniem radzieckich służb specjalnych.
Specjalna aukcja została ogłoszona przez Julien`s Auctions - The Cold War Relics featuring the KGB
Espionage Museum Collection. W skład licytowanych 13 lutego przedmiotów, oprócz tych ściśle
powiązanych z rywalizacją wywiadowczą, mają pojawić się również rzeczy związane z rewolucją na
Kubie (nawet świadectwo licealne "Che" Guevary) czy też wyścigiem o podbój kosmosu,
prowadzonego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ZSRR.
Czytaj też: Sezon na wydalenia dla rosyjskich szpiegów-dyplomatów
W sumie, w ofercie ma znaleźć się 400 pozycji, w tym przede wszystkim takie, które są ściśle
powiązane z radzieckimi operacjami wywiadowczymi oraz tajnymi operacjami, prowadzonymi na
całym świecie. Nabyć będzie można elementy techniki operacyjnej, w tym kamery do skrytej
obserwacji, aparaty wykorzystywane do robienia zdjęć przez radziecki kontrwywiad, dyktafony do
nagrywania rozmów z agentami itp. Możliwe ma być również zakupienie specjalnych urządzeń
służących do prowadzenia łączności ze szpiegami i agentami. W ofercie ma znaleźć się także
urządzenie do wykrywania skrytek w pojazdach, stosowane przez radzieckich pograniczników.
Część oferty związana jest również z krwawą stroną aktywności radzieckiego wywiadu. Chodzić ma o
uzbrojenie, w tym broń zakamuﬂowaną np. w tubce szminki, a także replikę parasola, którym
zaatakowano bułgarskiego dysydenta Georgiego Markowa. Bardziej "sentymentalni" nabywcy mają
mieć możliwość zakupu oryginalnej rzeźby Lenina prosto z dawnej siedziby KGB w Kaliningradzie czy
też stalowych drzwi z dawnego szpitala więziennego KGB.
Czytaj też: Szef rosyjskiego wywiadu: wszystkie zapasy Nowiczoka zostały w Rosji zniszczone
Przedmioty związane z KGB mają pochodzić ze zbiorów pozyskanych przez Juliusa Urbaitisa. Ten stał
się sławny nie tylko jako kustosz Muzeum Szpiegostwa KGB, ale również ze względu na jego
udział przy kręceniu serialu o katastroﬁe w Czarnobylu, gdzie pełnił rolę doradcy. Można
przypuszczać, że pandemia koronawirusa w znacznym stopniu wymusiła sprzedaż historycznych
zasobów Muzeum Szpiegostwa KGB z siedzibą w Nowym Jorku. Urbaitis wcześniej otworzył podobne
muzeum na Litwie – Bunkier KGB w Kaunas.

