
MODUS
Prace z historii sztuki
VII (2006)

Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI HISTORII ARCHITEKTURY
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ

Teresa Rodzińska-Chorąży

Sprawozdanie z działalności Pracowni w roku 2005

W roku 2005 działalność Pracowni koncentrowała się przede wszystkim
na przedsięwzięciach wydawniczych. Było to przygotowanie do publikacji
księgi pamiątkowej dedykowanej prof. Klementynie Żurowskiej, zatytułowanej
Lapides Viventes (pod red. T. Rodzińskiej-Chorąży i Andrzeja Włodarka) oraz
monografii pt.: Kamienna wieża w Stolpiu - analiza formy i przemian architek-
tonicznych w świetle badań z lat 2003-2005 (pod red. T. Rodzińskiej-Chorąży).
Księga Lapides Viventes, zawierająca 34 artykuły poświęcone średniowiecznej
sztuce w Polsce, ukazała się drukiem w lutym 2006 r., natomiast praca doty-
cząca wieży w Stołpiu jest rezultatem trzyletnich badań prowadzonych przez
Pracownię w ramach grantu kierowanego przez prof. A. Buko (IAiE PAN
w Warszawie), a jej druk przewidziano na rok 2007. Książka na temat budowli
w Stołpiu składa się z tekstów: Marty Graczyńskiej (na temat ikonografii wie-
ży), Anety Bukowskiej (omawiających historię, dzieje badań i stan badań oraz
wybór archiwalnych materiałów źródłowych) oraz Teresy Rodzińskiej-Chorąży
(prezentujących analizę materialnej substancji wieży, rekonstrukcję kolejnych
faz użytkowania, materiał porównawczy i kontekst historyczny). 170-stron-
nicowe opracowanie opatrzone zostało zestawem 140 ilustracji ukazujących
niepublikowane dotąd archiwalia, dokumentację rysunkową i współczesne
zdjęcia cyfrowe, rejestrujące obecny stan zachowania zabytku.

Oprócz działań związanych z redagowaniem wymienionych wyżej publi-
kacji, Pracownia podjęła również czynności wstępne dotyczące przygotowania
badań terenowych, planowanych w najbliższej przyszłości. Aneta Bukowska
dokonała analizy i wstępnej weryfikacji dokumentacji, jaka pozostała po ba-
daniach archeologicznych prowadzonych w latach sześćdziesiątych w Płocku
przez zespół W. Szafrańskiego. Wynikiem tej analizy jest ocena dalszych
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możliwości badawczych na stanowisku „dziedziniec opactwa" i opracowanie
planu badań weryfikacyjnych pod kątem wyjaśnienia problemów związanych
z interpretacją reliktów architektury wczesnośredniowiecznej. Pierwszym
rezultatem tych prac jest artykuł Anety Bukowskiej poświęcony perspekty-
wom dalszych eksploracji (w złożonej do druku w księdze dedykowanej prof.
J. Gąssowskiemu) oraz wyznaczenie planu wykopów. Badania architektury
w terenie rozpoczną się zapewne latem roku 2007.

W roku 2005 Pracownia współpracowała również z zespołem konserwato-
rów, prowadzących prace renowacyjne w obrębie rezerwatu pod kościołem św.
Wojciecha w Krakowie. W wyniku tej współpracy został opracowany program
badań weryfikacyjnych nad architekturą kościoła św. Wojciecha, złożony
w Zarządzie Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
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