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Badania prowadził mgr Krzysztof Walenta. Finanso
wał WKZ w Bydgoszczy i UŁ. Drugi sezon badań. Osa 
da i cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich oraz 
osada kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu.

Przeprowadzono prace na kilku stanowiskach rozległego kom
pleksu osadniczego w rejonie Leśna. Prace rozpoczęto od stanowiska 
2A. Przebadano 2 ,5  ara  powierzchni odkrywając osadę kultury łużyc
kiej z V okresu epoki brązu. Odsłonięto 9 jam, ślady zwęglonej kon
strukcji drewnianej oraz liczne ułamki ceramiki, wśród których prze
ważały fragmenty m is, kubków i czerpaków. Wśród ułamków ceramiki 
kultury łużyckiej odkryto nieliczne fragmenty ceramiki z okresu rzym
skiego a także przepalone kości ludzkie będące zapewne pozostałością 
zniszczonych grobów z okresu rzymskiego.

Na cmentarzysku kurhanowym oznaczonym jako stanowisko 2 prze
badano kurhan nr 5 . Stwierdzono nasyp ziemny bez jakichkolwiek kon
strukcji kamiennych, pod którym w centrum odkryto dwa pochówki po
pielnicowe. Naczynia użyte jako popielnice były barwy czarnej o powierz
chni wygładzanej. Popielnica nr 1 zdobiona była meandrem powyżej naj
większej wydatności brzuśca. Popielnica nr 2 reprezentowała typ na
czynia baniastego, nieozdobionego. W obu wypadkach pochówki były 
bez wyposażenia.

Na osadzie z okresu rzymskiego oznaczonej jako stanowisko 3 
przebadano powierzchnię 2 ,5  a ra . Odkryto dwa paleniska oraz pięć 
pierścieniowatych jam, które roboczo określono jako wyrobiska / s z y 
biki/ pobursztynowe. Materiał zabytkowy z terenu osady to fragment 
rzymskiego paciorka szklanego, nieliczne ułamki ceramiki oraz grud
ka bursztynu.

Prowadzono także prace na stanowisku 1 - nekropoli tzw.grobów 
książęcych. Przebadano 0 ,5  ara w rejonie budowy obiektów gospodar
czych nie stwierdzając żadnych śladów działalności kulturowej. Ponad
to na wyżej wymienionym stanowisku prowadzono wykopy sondażowe w 
wyniku czego zlokalizowano wieniec kamienny Nr 2.


