
Henryk Machajewski

Wygoda, gm. Białogard, woj.
koszalińskie. Stanowisko 6
Informator Archeologiczny : badania 16, 141

1982



gliną, tworzył owalną nieckę o wymiarach 3,0 x 2 , 4 m i  o 
głębokości 1,40 m. Wypełniako stanowił gruz polepy. Piec 
posiadał drewnianą konstrukcję naziemną o czym świadczą 
liczne dołki posłupowe w najbliższym otoczeniu pieca.

Materiały znajdują się w Muzeum w Grudziądzu.
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Badania prowadził mgr Henryk Ma cha - 
jewski. Finansował UJ i UAM. Trzeci 
sezon badań. Stanowisko wielokultu
rowe: osada ludności kultury pomor
skiej, osada ludności kultury oksyw 
skiej i wielbarsklej /?/, cmentarzy 
sko ludności kultury oksywskiej 
i wielbarskiej /?/.

Badania skoncentrowano w północnej /cmentarzysko/ 
i w'południowej /osada/ strefie stanowiska. Na zbadanym ob
szarze 1.405 m2 stwierdzono 61 obiektów, będących pozosta
łością przede wszystkim cmentarzyska /40 obiektów/ i osady 
/7 obiektów/. Pozostałe 13 obiektów o nieokreślonej chrono
logii i funkcji stwierdzono w strefie cmentarzyska.o rNa cmentarzysku zbadano obszar 1.370 m . Wśród 40 
grobów, stwierdzono 39 grobów ciałopalnych i 1 grób szkiele
towy. Groby te znamionuje ubóstwo wyposażenia lub jego cał
kowity brak. Elementy wyposażenia to zapinki żelazne war. 
М-Ы-0 wg Kostrzewskiego, nożyki sierpikomte, przęśli ki, na
czynia gliniane. W grobie szkieletowym stwierdzono zapinkę 
brązową A 111,50, ogniwko żelazne, nóż żelazny,

V/ północnej części cmentarzyska zarejestrowano 
bruk kamienny na planie prostokąta długości 17 ra, szerokości 
od 3 do 5 m, usytuowany ok. 5 m na północ od skupiska grobów 
Kwestią dyskusyjną jest określenie funkcji bruku.

Chronologia zarejestrowanych w tym roku grobów: 
faza - podfaza B^b.

Badania na osadzie prowadzoho na obszarze 35 ® · 
Zarejestrowano 1 palenisko, 2 jamy, 3 jamy posłupowe. Uwagę 
zwraca znikoma ilość ruchomego materiału archeologicznego. 
Chronologia zbadanąj części: wczesny okres rzymski.Materiały przechowywane są w magazynach KA UAM 
w Poznaniu.Badania będą kontynuowane.


