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Zakończenie drugiego etapu pracy zespołu prof.
Krzysztofa Szwagrzyka na Cmentarzu
Garnizonowym w Gdańsku – 31 lipca 2015

Na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku zakończył się drugi etap prac
poszukiwawczych i ekshumacyjnych

Odnaleziono czterdzieści cztery pochówki, w tym kilkanaście ofiar
Więzienia przy ul. Kurkowej

Zbadano miejsce pochowania por. Adama Dedio

Zakończył się drugi etap prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych prowadzonych przez
zespół prof.  Krzysztofa Szwagrzyka na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku w dniach
20–31 lipca br. 

Rezultatem  prowadzonych  prac  było  odnalezienie  czterdziestu  czterech  pochówków.
Kilkanaście spośród nich stanowią ofiary więzienia przy ul. Kurkowej.

Pozostałe pochówki pochodzą z różnych okresów. Część stanowią pochówki z dawnego
cmentarza działającego do 1945 r. Pozostałe leżały w tzw. kwaterze sanitarnej, w której
chowano szczątki z okresu powojennego (od 1946 r.).

Pochówki odnajdowano w różnych częściach kwatery numer 14, czasem w kilku warstwach
(szczątki  ofiar  więzienia  z  reguły  leżały  w  górnej  warstwie).  Ciała  pochowane  były  w
trumnach lub półtrumnach, pochówki sanitarne leżały najczęściej w dołach (pozbawione
ubrania), odnaleziono także dawne niemieckie pochówki urnowe.

Niektóre ze szczątków więziennych mają ślady po kulach. Przestrzeliny zlokalizowane były
w różnych miejscach ciała.  Ze szczątkami odnajdywane były nieliczne artefakty:  buty,
guziki, łańcuszki i medaliki. Wydobyto także dawne niemieckie tablice grobowe.

Zespół zbadał również grób por. Adama Dedio. Za zgodą rodziny przeszukano miejsce,
które w 1947 r. wskazano jako miejsce jego pochówku. Po usunięciu pomnika znaleziono
ciało mężczyzny pochowanego w mundurze marynarskim z dobrze zachowanymi guzikami
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wojskowymi z kotwicą. Pochowany został w trumnie twarzą do ziemi. Nie miał butów.

Z ziemi  podjęto  jedenaście  szkieletów,  które  były  badane na miejscu  w laboratorium
polowym. Trwają dalsze badania celem ustalenia ich profilu biologicznego, w późniejszym
czasie prowadzone będą również badania DNA.

Prace  prowadzone  były  w  ramach  śledztwa  prokuratorskiego  prowadzonego  przez
OKŚZpNP w Gdańsku.  Na  Cmentarzu  Garnizonowym obecny  był  cały  czas  prokurator
Mirosław Roda, na bieżąco nadzorując i dokumentując prowadzone prace.

Prof. Szwagrzyk zapowiedział powrót na zespołu na Cmentarz Garnizonowy (nie zostały
podane  jednak  żadne  terminy).  Według  szacunków,  spoczywać  tutaj  może  ok.  80  ofiar
reżymu  komunistycznego.

Na zakończenie prac odbyła się po południu krótka uroczystość połączona z modlitwą. Prof.
Szwagrzyk podziękował za wsparcie wszystkim wolontariuszom, mediom i mieszkańcom
miasta za życzliwość i gesty poparcia.

Zapraszamy na stronę Facebook gdańskiego Oddziału IPN, na której publikujemy obszerne
fotorelacje z prac poszukiwawczych.

https://pl-pl.facebook.com/IPN.Gdansk

