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Muzeum Archeologiczne 
i Polskie Towarzystwo 
Archeologiczne - Oddział 
w Gdańsku

prowadziła mgr Barbara Więcek. Finanso
wało Przedsiębiorstwo Dróg i Zieleni w Gdyni. 
Pierwszy sezon badań. Cmentarzysko grobów 
skrzynkowych. Kultura wschodniopomorska - 
wczeany i Środkowy okres lateński /IV-1 w .p .n .e ./ .

Cmentarzysko zostało odkryte w czasie prac ziemnych v  roku 1970. 
Natrafiono wówczas na silnie zniszczony grób skrzynkowy a  ułamkami po
pielnic oraz żelaznym sierpem. Stanowisko usytuowane jest na łagodnym 
zboczu wzgórza po lewej stronie drogi Gdynia-Wejherowo, przy ul.Sobies
kiego 95. Górną partię wzgórza porasta stary la s . Z uwagi na planowaną 
niwelację część wzgórza przekopano ratowniczo systemem rowów sondażo
wych. W wyniku prac odkryto dwa dalsze groby skrzynkowe na górnej partii 
wzgórza usytuowane w pobliżu wcześniej odkrytego grobu nr 1.

Grób nr 2 rodzinny, skrzynkowy o wymiarach łącznie z obstawą 2,1 x 1,45 m, 
zbudowany z 7 kamieni, obłupanych po stronie wewnętrznej, zawierał ułamki 
co najmniej 3 popielnic i mis, przepalone, przemieszane kości ludzkie, mie
dzy którymi występowały przedmioty metalowe: brązowe szczypce z żelaz
nym kółeczkiem, fragment dalszych żelaznych szczypiec i ułamki żelaznych 
ozdób - szpili oraz kilku kolczyków. Na powierzchni grobu zalegała prze
palona ziemia.

Grób nr 3, skrzynkowy, symboliczny zbudowany z małych kamieni tworzą
cych owalną skrzynię o wymiarach 0,7 x 0,75 m. Wnętrze wypełniał pia
sek przemieszany z nielicznymi węgielkami.
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Obok grobów natrafiono na dwie jany z zawartością ceramiki i węgli 
drzewnych o charakterze prawdopodobnie ofiarnym. V  środkowej partii 
wzgórza odkryto żelazny grot oszczepu w okolicy jany nie zawierającej 
żadnego inwentarza.

Usytuowanie grobów w górnej partii wzgórza sugeruje, że uchwycono 
jedynie północną granicę cmentarzyska. Być może dalsze groły znajdują 
się na terenie lasu.

Materiał z badań znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.
Badania nie będą kontynuowane.
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