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KRUSZWICA, pow.Inowrocław Zakład Archeologii Wielkopolski
Stanowisko 4 Instytut Historii Kultury M aterial

nej PAN w Warszawie

Badaniami kierował prof.dr Witold Henseł. Autor 
sprawozdania mgr Wojciech Dzieduszycki. Drugie 
podgrodzie wczesnośredniowieczne, osada z okre
su halsztackiego.

Badania skoncentrowano na odcinku północnym wału obronnego pod
grodzia. Jednym z celów badań było uchwycenie głównych założeń konstruk
cyjnych wału i jego zasięgu. Konstrukcje wałowe odsłonięto w wykopach o 
łącznej powierzchni 3 arów. Stwierdzono, że pod budowę wału w tej częś
ci stanowiska wykorzystano naturalne wzniesienie terenu i na jego kulmi
nacji zastosowano konstrukcję skrzyniową zalegającej w partii spągowej 
na warstwie niwelacyjnej. Do tej części wału przytykały od północy stosy 
o konstrukcji rusztowej. Jeden z nich ponadto wzmocniony przegrodą z be
lek i w partii podwalinowej umocniony przez dębowe haki. Za nimi wznie
siono ławę z jednego stosu rusztowego.

Odsłonięto także szereg obiektów związanych z osadnictwem ludnoś
ci kultury łużyckiej okresu halsztackiego. Jamy te grupowały się na kulmi
nacji wzgórza otaczając je pierścieniem. Były to obiekty o kolistym zary
sie i miąższości dochodzącej do 50 cm. W jednej z nich odkryto pod w ars
twą muszli małży dwa bezładnie wrzucone, niekompletne szkielety ludzkie. 
Obok jednego z nich odkryto graniasty grocik brązowy.

KRUSZWICA, pow.Inowrocław Instytut Historii Kultury
Stanowisko 4a Materialnej PAN

w Warszawie

Badaniami kierował prof.dr Witold Henscl. Autor 
sprawozdania mgr Wojciech Dzieduszycki. Finanso
wał IHKM PAN. Pierwszy sezon badań. Wczesno- 

, średniowieczna osada przygrodowa, średniowieczne 
fortyfikacje ziemne.

Przeprowadzono wykopaliska na terenie przylegającym do północnej 
części stanowiska 4 o łącznej powierzchni 3 arów. Prace wykopaliskowe 
ujawniły istnienie w XIV-wiecznej fosy związanej gotyckim zamkiem na sta
nowisku 2. Fosa ta o szerokości około 12 m i zachowanej głębokości do 2,5 m 
przecięła końcową partię wczesnośredniowiecznego wału obronnego /stano
wisko 4 /. Ściany jej wzmocnione były dębowymi palami, przytrzymującymi


