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Miodusach - Pokrzywnych wynosiła pierwotnie około 25 m . M ateriał ceram iczny
pozwala wyznaczyć chronologię kurhanu na X-XI w.
Badania będą kontynuowane.
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Badania skoncentrowano przede wszystkim na dziedzińcu klasztornym oraz
jak w ub. sezonie na terenie ogrodu przylegającego do kościoła od strony pół
nocnej.
W wyniku prac na te re n ie dziedzińca,dokonanych aż na dwunastu wykopach
badawczych, uzyskano dalsze cenne źródU do odtworzenia h isto rii rozwoju osad
nictwa na badanym teren ie, jak i dotyczące bezpośre<fcż6

rozwoju obiektu sak ral

nego i klasztornego. Badania fundamentów nawy południowej kościoła, wykazały
istnienie tu, podobnie jak od strony północnej kościoła, fundamentów transeptu
bazyliki rom ańskiej. Pozwoliło to na ustalenie szerokości obiektu romańskiego na
22,5 m .
Po stronie północnej dziedzińca odkryto studnię o głębokości 8 m , wykonaną
z kamienia nie wiązanego zaprawą wapienną. Na dnie studni zalegały spalone
fragmenty jej drewnianej nadbudowy. Zawartość studni, stanowiły zabytki / fragmen
ty ceram iki, monety, przedmioty m etalow e/, które można zamknąć w ram ach chro
nologicznych XI/XII - XIV wieku.
Na terenie ogrodu przylegającego od strony północnej do kościoła, odkryto
fundamenty oraz posadzkę, niewielkiej ceglanej konstrukcji, którą sięgając do dość
licznych analogii, można określić jako resztki dzwonnicy.Na podstawie układu s tr a 
tygraficznego, należy ją datować na wiek XIV. Na znacznym obszarze odkryto tu
również fundamenty zabudowań,będące pozostałością samego klasztoru,lub należące
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do bucfynków klasztornych typu gospodarczego* Badania w obrębie północnej wieży
barokowej wykazały Istnienie dobrze zachowanych fundamentów wieży romańskiej
z trzem a przyporami w znacznym stopniu przebudowanej, przypuszczalnie w koń
cu Xm# lub na początku XIV wieku*
Podjęte zostały takie badania wewnątrz kościoła w nawie południowej*Pracami tymi objęto w pierwszym rzędzie kryptę grobową* Odkryto w niej sześć tru
mien całych, oraz kilka porozrzucanych 1 silnie zniszczonych* Zachowane napisy
na niektórych trumnach oraz ich fragmentach, wskazują na oeoby zarówno duchow
ne jak 1 świeckie* Daty zamykają się w ramach XV-XVII w* Wśród trumien drew
nianych, odkryto jecfcią cynkowy która stanowi szczególnie piękny zabytek sztuki
barokowej* Pod posadzką kry pty, odsłonięto warstwy osadnictwa w częsnośreA ilow iecznego, pochodzące z VHI-X w* Warstwy te zalegały pod fundamenty krypty ,
Do bardzo cennych odkryć w nawie południowej kościoła, należy odsłonięcie
kamiennych schodów romańskich, prowadzących przypuszczalnie do kościoła tzw*
dolnego* Bowiem w iele danych wskazuje na fak^że prezbiterium było dwupozio
mowe*
W bieżącym roku podjęto również badanie w ogrodzie od strony prezbiterium ,
gdzie odkryto fragmenty kon strukcji ceglanych, przypuszczalnie browarów klasz
tornych / XVI-XVm/XIX w*/* Poniżę] tych fragmentów, na głębokości 1,72 m ,
wystąpiła warstwa osadnictwa wczesno średnio wiecznego .T reść tej wa rstwy świad
czy, że jest ona pozostałością po osadzie grodowej, którą można o<kiieść do X-XII w*
Pod tą warstwą zalegała następna z zachowaną doić dobrze palisadą wykonaną
z drzewa dębowego oraz fragmenty konstrukcji drewnianych, pochodzących z zabu
dowań osady. T reść tej warstwy stanowiły fragmenty naczyń , które można zamknąć
w ramach chronologicznych VIQ - X wieku* A w ięc, odkryto tu ślady najstarszego
osa&ilctwa jakie dotąd stwierdzono na terenie wzgórza klasztornego w M ogilnie.
Badania będą kontynuowane.
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