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NIELEGALNE WYKOPAIIS}{A ną Dolnym Mieście
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Na wyspę strażnicy
trafili tuż przed rozpo-
częciem sezonu że-
glarskiego, pod koniec
maja. Jedna z łodzi pa-
trolowych dopłynęła
do brzegów wysepki

w okolicach Reduty Zubr.
Przy samym brzegu strażnicy znale-

źli kajak, a w nim sześć łopat, kilofy
i sprzęt do prowadzenia wykopalisk,
Kiedy strażnicy wyszli na brzeg,
wszystko stało się jasne. - Spenetro-
waliśmy wysepkę i zauważyliśmy kil-

ka jam wydrążonych w ziemi - mówi
jeden ze strażników miejskich. - Od
mzu rzucilo nam się w ocly. że pracu-
jątu amatorzy, którzy uŻywają specja-
listycznego splzętu. W ruch z pewno-
ścią poszedł wykrywacz metali. Swiad-
czy o tym liczba otworów i ich roz-
mieszczenie na wysepce.

Wczoraj razem ze strńnikami odwie-
dziliśmy wysepkę. Już z wody można
było zobaczy ć koczowisko archeolo-
gów amatorów: kilka starych foteli,
szałas przykryty folią PCV i dymiące
resztki ogniska. Strażnicy wiedzą, że
nielegulne kopanie odbywa się nocą
lub nad ranem. Ekipa przypływa na

lvyspę i rusza do pracy. Zalogalodzi
pokazała nam efekty ich pracy - kilka
rozgrzebanych jam w ziemi, a w nich
Iesztki celamiki, zwierzęce kości
i muszle.
- Może nie wygląda to na miejsce,

gdzie można coś znaleźć, jednak w zie-
mi jest tu wiele różnych przedmiotów
- mówi jeden ze strażników.

Ponad dwieście lat temu na wysepce
znajdowało się miejskie śmietnisko,
Lądowały tutaj wszelkie nieczystości
z miejskich ulic, Wśród nich monety,
wypalone fajki, ceramika i inne przed-
mioty.

Poza tym w rejonie fortyfikacji na
Dolnym Mieście bez trudu możnazna-
leżć różnego rodzaiu militaria - kule
armatnie i muszkietowe, fngmenty uz-
brojenia. O sprawie nielegalnych wy-
kopalisk na terenie fortów Dolnego
Miasta wie także Muzeum Archeolo-
giczne w Gdańsku.

- Apelujemy, żeby odpowiednie sfużby
udaremniały takie działania - mówią pra-
cownicy muzeum. - W ten sposób traci-
my fragmenty cennej historii miasta.

Zdaniem naszych rozmówców przed-
mioty z wykopalisk na wyspie z pew-
nością tralią na stoiska na pchlim tar-
gu, w czasie Jarmarku św. Dominika.
- Stragany są zawalone taką archeolo-
giczną drobnicą - dodają.

Jak na razie ani policji, ani Stnży Miej-
skiej nie udało się zatrzymaó nielegal-
nych archeologów z Dolnego Miasta.
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Wyspa skarbów
ze śmietniska

W nieudolnie vvykopanych jamach policjanci Znajdują resżki ceramiki i kości

Gdańscy strażnicy miejsq odkryli na jednej zwysp na Opfuie Motła-
vry niele g alne tqlkop ali ska, Kr aj ob r az na wy s p ie p r zy p o mina e p okę,, g o -

rącz,ki złota", a Wkopane zdobycze z pewnością trafią za kilka dni na
Jarmark św, Dominika


