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W partii południowo-wschodniej stwierdzono obecność jednego sku
pienia kamieni /1 ,1  x 0 ,8  cm/ i kilkunastu, średniej wielkości nie powią
zanych wzajem ze sobą kamieni.

Ceramika znaleziona w obrębie jądra kamiennego pochodzi z dru
giej fazy wczesnego średniowiecza /VH1-X wiek/; ceramikę znalezioną 
podczas pierwszego sezonu badań, w wypełnisku rowu dookolnego, nale
ży datować na X-X1 wiek.

Zbiory znajdują się w Muzeum Okręgowym w Białymstoku.
Badania ukończono.

MOGILNO Katedra Archeologii Uniwer-
woj.bydgoskie sytetu im.Mikołaja Kopernika

w Toruniu

Badania prowadzili dr Jadwiga Chudziakowa 
/autorka sprawozdania/, mgr W iesław a Kołowa, 
mgr Gerard Wilke. Szósty sezon badań. Finan
sował WKZ w Bydgoszczy oraz Urząd Miasta i 
Gminy w Mogilnie. Osada wczesnośredniowiecz
na/VH l/IX-X/, gród wczesnośredniowieczny 
/X-XII w ./, opactwo benedyktynów /XI-XIX w ./.

Prace skoncentrowane zostały w obrębie kościoła św. Jana celem za
kończenia na tym odcinku wykopalisk oraz w bezpośrednim sąsiedztwie za
budowań klasztornych. Te ostatnie prace miały na celu prześledzenie bie
gu, odkrytego w latach poprzednich, wału obronnego, co pozwoli na re 
konstrukcję zasięgu przestrzennego osady grodowej, której istnienie zna
cznie wyprzedza budowę opactwa benedyktynów.

W wyniku badań w obrębie kościoła, przeprowadzonych w jego za
chodnich partiach, udało się uzyskać rozwiązanie układu architektoniczne
go tej części obiektu. Stwierdzono bezspornie, że pierwotny kościół św .Ja
na w Mogilnie posiadał jedną wieżę w środkowej zachodniej partii bryły. 
Natomiast prace przeprowadzone w kruchcie i przedsionku kruchty poz
woliły na rozwiązanie pierwotnego układu kruchty, która była zamknięta 
od strony nawy głównej oraz od strony obecnego wejścia głównego. Pozwa
ła to przypuszczać, że musiały do niej prowadzić wejścia boczne.

Tak więc na podstawie przeprowadzonych w ciągu pięciu łat badań 
archeologicznych kościoła, uzyskaliśmy pełny rzut pierwotnego założenia 
świątyni, która okazała się bazyliką /szerokości 22,5 m, długości 36,5 m/



-  200 -

trzynawową z transeptem z trzema absydami oraz Jedną wieżą. Powiąza
nie fundamentów z dobrze zachowanym układem stratygraficznym i uzys
kanym materiałem zabytkowym, pozwalają datować ten pierwszy obiekt 
na XI wiek.

Siedem wykopów przeprowadzonych na zewnątrz zabudowań klasz
tornych /skrzydło południowe, wschodnie i zachodnie/, pozwoliło na uzys
kanie zasięgu przestrzennego osady grodowej w obrębie której założono 
obiekt sakralny. We wszystkich wykopach stwierdzono zaleganie warstw 
kulturowych /od VIll/lR w. do czasów nowożytnych/, wyznaczających kil
ka poziomów osadniczych.

Przeprowadzono także badania związane z osadnictwem w najbliż
szym rejonie klasztoru mogileńskiego. Przebadanie zaplecza osadniczego 
konieczne jest dla uzyskania pełnego obrazu zasiedlenia tego terenu w ok
resie powstania opactwa benedyktynów. Badania typu sondażowego prze 
prowadzone zostały na stanowisku 2 na osadzie wczesnośredniowiecznej 
położonej na półwyspie południowego brzegu jeziora oraz na stanowisku 4 
przy kościele św. Jakuba.

W wyniku badań na stanowisku 2, stwierdzono zaleganie warstw 
wczesnośredniowiecznych o miąższości od 30-60 cm, w których obrębie 
odkryto konstrukcje drewniane mające przypuszczalnie powiązania ze zlo
kalizowanym w jeziorze podczas badań podwodnych /lata 1974-1975/ moa 
tern. W przyszłym roku na stanowisku tym ^ńanowane są dalsze prace , któ
re pozwolą zapewne na określenie pewnej funkcji odkrytych konstrukcji 
drewnianych

Przeprowadzone badania na stanowisku 4 pozwalają na wykluczenie 
powstania kościoła św.Jakuba /jak należało wnioskować ze źródeł histo
rycznych/ na wiek XII. Uzyskany tu układ stratygraficzny nie ujawnił is t
nienia warstw wcześniejszej niż późne średniowiecze. Przypuszczać nale
ży, że pierwotny kościół pod tym wezwaniem mógł znajdować się w innym 
miejscu.

Uzupełnieniem badań zespołu były, podobnie jak w 1974 roku, pod
wodne badanta archeologiczne, które skoncentrowane zostały na zlokalizo
wanym moście. W wyniku tych prac dokonano już częściowej inwentaryza
cji zalegających w jeziorze reliktów, co pozwoli na rekonstrukcję tego 
traktu komunikacyjnego.

Badania będą kontynuowane.
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