
Janusz Czebreszuk,P. Makarowicz

Dęby, gm. Dobre, woj. włocławskie,
St. 10, AZP 46-43/146
Informator Archeologiczny : badania 24, 12

1990



12 NeolU

(KPL) na terenie trzeciego najdalej na północ usytuowanego, wzniesienia rozleglej piaszczystej 
wyniosłości — tzw. członu B2 (por. sprawozdanie z badań w roku 1989).

Eksplorowano powierzchnię ]50 m 2. W obrębie zbadanych wykopów odkryto 69 obiektów, 
z czego 10 to Jamy gospodarcze a 59 to dołki posłupowe, Zarejestrowano 5 240 artefaktów, 
w tym 2 658 fragmentów ceramiki (2 653 to fragmenty naczyń kultury pucharów lejkowatych, 
pozostałe 5 kwalifikowano do kultury ceramiki sznurowej), 92 wytwory z krzemienia oraz 185 
wytworów z kamienia. Podobnie jak  w roku ubiegłym odnotowano stosunkowo liczne przejawy 
użycia gliny w budownictwie w postaci ok. 2 300 grudek polepy.

Wśród zbadanych obiektów udokumentowano dwa typy pozostałości konstrukcji: a) b u 
dowle naziemne, oraz b) budowle wziemno-naziemne,

a. Budowle naziemne tworzą pozostałości trojakiego rodzaju, tj.:
— układ dołków posłupowych, interpretowany jako  przyziemie budowli mieszkalnej (pół

nocno-wschodnią część chaty odkrytej w roku ubiegłym).
— układ dołków posłupowych sugerujących istnienie ogrodzenia wyżej wymienionej chaty 

i towarzyszących jej jam  gospodarczych, oraz
— dołki posłupowe nie tworzące wyraźnych układów funkcjonalnych, z których część 

można by interpretować jako pozostałości konstrukcji naziemnych (zadaszenia, ewentualnie 
wlotu) niektórych z odkrytych jam .

b. Wśród budowli wziemno-naziemnych udokumentowano Jamy o stosunkowo prostej kon
strukcji, bez śladów obudowy wnętrza. Były to w przewadze Jamy nieregularnie owalne w rzucie 
poziomym, nieckowate, rzadziej trapezowa te, w przekroju posiadające zróżnicowaną pojemność. 
Wypełniała Je wielorodna konsystencyjnie treść glebowa, tworząca mniej lub bardzie) złożoną 
morfologię zasypisk. Dwa obiekty zawierały liczny materiał kulturowy i przyrodniczy (kostny),

W sumie, w rezultacie dwuletniej eksploracji członu B2 stanow iska 21 w Dąbrowie Bisku
piej rozpoznano względnie całościowo zwarty układ źródeł podomowych kultury pucharów 
lejkowatych, w postaci .zagrody" ludności tej kultury z późnego odcinka fazy I11C. Dodać też 
wypada, iż efektem badań tegorocznych było odkrycie dalszych kilkunastu fragmentów naczyń 
kultury grzebykowo-dołkowej, o charakterystycznych dla tej kultury stylistyce i technologii.

Planowane są badania wykopaliskowe na stanowisku 21 w Dąbrowie Biskupiej w roku 
przyszłym.
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Badania prowadzili mgr Ja n u sz  Czebreszuk 1 mgr P. Makarewicz, Fi
nansował Urząd Konserwatora Wojewódzkiego we Włocławku. Pierwszy 
sezon badań. Osady ludności kultury pucharów lejkowatych, z inters- 
tadlum  neolityczna-brązowego i kultury łużyckiej.

Badania miały charakter ratowniczy. Stanowisko znajduje się na zachodnim stoku rozleg
łej wydmy w południowo-wschodnim krańcu gruntów wsi Dęby i niszczone je s t przez czynną 
piaśnicę. Prace rozpoczęto od dokumentacji profilu piaśnicy, następnie zbadano ok. 80 m2, 
rejestrując skomplikowany układ nawarstwień pochodzenia naturalnego (minimum 2 poziomy 
gleb kopalnych zawiane piaskiem), w których umiejscowione były poszczególne Гагу osadnicze.

Zarejestrowano 35 obiektów nieruchomych — w większości różnej wielkości dołków posłu
powych. Część z nich tworzyła układ, który może być fragmentem konstrukcji prostokątnej 
budowli słupowej związanej z ludnością kultury pucharów lejkowatych, Z osadą ludności 
kultury łużyckiej można bezwzględnie łączyć Jeden obiekt — głęboką Jamę trapezowatą.

W sum ie zarejestrowano ok. 850 fr. ceramiki, w tym 90 uznano za „wydzielone", ponad 600 
wytworów krzemiennych. 60 kam iennych oraz niewielką ilość kości i polepy.

Większość materiałów ceramicznych i krzemiennych łączyć należy z pierwszą, „pucharową" 
fazą osadnictwa. W stępna analiza stylistyczna wskazuje, iż mamy tu do czynienia z osadą 
z przełomu faz I i II kultury pucharów lejkowatych na Kujawach — czyli z niezwykle słabo 
poznanym etapem  rozwoju tej kultury, co przy dobrym stopniu zachowania badanej części 
stanow iska (nadkłady eoliczne) i znacznym bogactwie materiałów (zarówno ceramicznych jak  
i krzemiennych) czyni z Dębów 10 kluczowy obiekt dla poznania problematyki początków 
rozwoju kultury pucharów lejkowatych na Kujawach.

Nieliczne ilościowo materiały z interstadlum  neolitu i brązu (południowy skraj zniszczonej 
w całości przez piaśnicę osady) posiadają jednak istotną wagę poznawczą. Można je  wywodzić 
z tradycji kultury amfor kulistych znacznie już przekształconej przez różnołderunkowe oddzia
ływania z poziomu wczesnobrązowego.

O statnią fazą zasiedlenia pradziejowego Jest osada ludności kultury łużyckiej z trudnego 
aktualnie do precyzacji etapu rozwoju tej kultury.

Zważywszy na wartość poznawczą obiektu oraz grożącą mu stale całkowitą dewastację 
zamierza się kontynuować badania.
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