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Z działalności Pracowni Historii Architektury
Wczesnośredniowiecznej

W roku 2006 aktywność Pracowni koncentrowała się przede wszystkim
na działaniach związanych z weryfikacyjnymi badaniami na tzw. dziedzińcu
opactwa w Płocku. Zgodnie z ustaleniami i przygotowaniami z poprzedniego
roku podjęto współpracę z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warsza-
wie. W sezonie letnim przeprowadzono wykopaliska, odsłaniając ponownie
relikty architektury średniowiecznej po północnej stronie kościoła św. Woj-
ciecha. W toku wyjazdów dr Teresa Rodzińska-Chorąży oraz mgr Aneta Bu-
kowska konsultowały na miejscu przebieg badań, a mgr A. Bukowska wyko-
nała inwentaryzację opisową i fotograficzną pozostałości murów. Wynikiem
tych prac było obszerne sprawozdanie (ponad 30 stron) złożone w Urzędzie
Konserwatora Zabytków w Płocku oraz opracowanie planów dalszych eks-
ploracji. Materiał zebrany podczas prac terenowych w roku 2006 stanie się
podstawą publikacji, które będą zamieszczone między innymi w serii Origi-
nes Polonorum.

Na przełomie sierpnia i września 2006 T. Rodzińska-Chorąży oraz A. Bu-
kowska wzięły udział w sesji naukowej zatytułowanej Szlak wiślany w śre-
dniowieczu organizowanej przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w War-
szawie i Instytut Archeologii Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.
Wygłoszono referaty: Kilka uwag w sprawie interpretacji reliktów budowli
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sakralnej w Kałdusie (T. Rodzińska-Chorąży) oraz Stan badań nad wczesno-
średniowieczną architekturą w Płocku (A. Bukowska). Oba teksty ukażą się
drukiem w materiałach z konferencji.

Jesienią 2006 roku w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie
zostało również złożone opracowanie, będące wynikiem kwerendy i analizy
materiałów archiwalnych, pochodzących z badań przeprowadzonych na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Zawichoście przez Wojciecha Koziejowskiego. Analiza tych materia-
łów oraz konkluzje zawarte w opracowaniu mają posłużyć do przygotowania
wniosku o finansowanie dalszych badań w rejonie tego kościoła. Natomiast
obszerne opracowanie (170 stron) dotyczące architektury wieży w Stołpiu,
po korektach i po uzupełnieniach jest w pełni przygotowane do publikacji,
oczekując na jej sfinalizowanie.

Odgórnym zarządzeniem Senatu UJ wszystkie pracownie zostały zlikwido-
wane w 2007 roku.
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