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W wypełnisku grobów szkieletowych znajdowano fragmenty spalo
nych kości 1 ceramikę pochodzącą ze zniszczonego cmentarzyska kultury 
grobów kloszowych.

Badania będą kontynuowane.

Wyeksplorowano zachowaną wschodnią część kurhanu rozpoznanego 
wstępnie podczas prac w 1972 roku. Układ warstw potwierdził wstępne ob
serwacje. W części centralnej uchwycono wschodni skraj jądra kamiennego 
szerokości linii północ-południe około 220 cm i miąższości około 80 cm, 
wielowarstwowego, zbudowanego z kamieni o zróżnicowanych wielkościach 
/0-1 - 0 ,4  m/. Przestrzeń między kamieniami wypełniała żółto-szara gli
na, miejscami spieczona na kolor pomarańczowy, przemieszana z jasnym 
piaskiem; wystąpiły też tu nieciągłe smugi spalenizny, intensywniejsze 
w partii dolnej, drobne węgle drzewne, kilka nie tworzących skupień drob
nych przepalonych kości, fragment z partii brzuścowej średniościennego 
naczynia z ornamentem płytkich żłobków dookolnych. Jądro kamienne od 
pierwotnego, gliniastego podłoża, oddzielała nieciągła warstewka jasnego 
piasku.

W części północno-wschodniej kurhanu, stwierdzono obecność bruku 
kamiennego zalegającego na poziomie pierwotnego gruntu. Składały się nań 
kamienie o zróżnicowanych wielkościach /od 0,1 - 0 ,5  m/ zalegające w 
układzie jedno lub dwuwarstwowym. Część centralna kurhanu, po zew
nętrznej stronie jądra, była pozbawiona bruku. Był. on skonstruowany nie
regularnie /partie z kamieniami ułożonymi zwarcie, w rozrzuceniu, luki 
pozbawione kamieni/. Między kamieniami zaobserwowano w kilku miejscach 
nieznaczne smugi spalenizny 1 wkładki jasnego piasku.
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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.
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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/


