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NAGROBEK (OŁTARZ-MAUZOLEUM) 

BŁOGOSŁAWIONEGO STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA 

W KOŚCIELE BOśEGO CIAŁA W KRAKOWIE 

 

 Historia 

 Powstanie nagrobka związane jest z wielką modernizacją kościoła 

przeprowadzoną za prepozytury Marcina Kłoczyńskiego (1612-1644). Prace podjęte 

wówczas miały dostosować wyposaŜenie świątyni do wymogów liturgicznych 

obowiązujących po soborze trydenckim. Rozpoczęta w tym czasie  budowa stall w 

prezbiterium zmusiła prepozyta do przeniesienia otoczonych kultem szczątków 

zmarłego w r. 1489, w opinii świątobliwości, miejscowego zakonnika Stanisława 

Sołtysa, zwanego Stanisławem Kazimierczykiem. Początkowo pochowano go pod 

posadzką w prezbiterium, w pobliŜu ówczesnego wejścia do zakrystii.  PoniewaŜ 

jednak przy grobie działy się liczne cuda, zakonnicy podnieśli zwłoki współbrata i 

umieścili je w kamiennym nagrobku nakrytym płytą z jego wizerunkiem „wyraŜonym 

w kamieniu”. Według  kroniki Stefana Ranathowicza bracia „sublevaverunt ossibusque 

eius collectis, et in tumba occlusis in loco scorsino, in Choro minori Ecclesiae 

deposuerunt posito grandi lapide super sepulchrum eius, com ipsius effigiae expressa 

in lapide”
1
. Grób w prezbiterum opatrzono napisem „Hoc conclusa iacent Divi Patris 

ossa sepulchro Stanislai haec Casimiria de gente creati cuius gestorum miranda cerne 

trophea” i staraniem rodziny Jordanów otoczono kratą Ŝelazną na kształt kaplicy „ Eius 

                                                 
1
 Ranathowicz S., Casimiriae civitatis …origo… (rkps BJ sygn. 3742, odpis w Arch. BoŜego Ciała, dalej 

ABC,  s. 54-55). 
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postea sepulchrum, unus de Domo Illustrissimorum et generosorium DD Jordanorum 

Crate ferrea sumptu proprio ad instar capellae obduxit”
2
. 

  Nowy, późnorenesansowy pomnik musiał być ukończony w r. 1632, gdyŜ 

wówczas uroczyście wydobyto z dotychczasowego grobu szczątki Stanisława,  

zamknięto je w modrzewiowej trumience, którą osłaniała trumienka cynowa, a 

następnie złoŜono w nowym mauzoleum w północnej nawie kościoła
3
. Nowy nagrobek 

był „partem marmoreo, partem lapide dolato”
4
, czyli w całości kamienny, a jego 

wygląd odbiegał znacznie od  dzisiejszego. Znany jest z przedstawień na obrazkach 

wotywnych zawieszanych obok mauzoleum, przy którym wciąŜ działy się cuda. Był to 

nagrobek o charakterze przyściennego pomnika z płytką niszą i podwieszoną tumbą, na 

której znajdowała się  rzeźbiona figura leŜącego zmarłego.  W dole pod tumbą 

umieszczono sporą tablicę inskrypcyjną (fig.1, 2)
5
.   

 

Fig. 1. Uzdrowienie ks. Jana Brodowskiego, obrazek wotywny 1. pol. w. XVII(?), fot. I.Krieger 

                                                 
2
 TamŜe, s. 54. 

3
 TamŜe, s. 55. 

4
 TamŜe. 

5
 Napis, odpowiadający napisowi na tablicy umieszczonej obecnie na scianie obok ołtarz bł. Stanisława 

Kazimierczyka, przytacza Ranathowicz (j.w., s. 55); jedynie ze względu na wprowadzenie przez papieŜa 

Urbana VIII  dekretów  normujących kulty świętych  (pierwszy dekret w r. 1634) podaje on 

„bezpieczny”  r. 1635, podczas gdy na tablicy widnieje rzeczywisty rok uroczystości - 1632. 
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Fig. 2. Nagrobek Stanislawa Kazimierczyka, fragment obrazka wotywnego Uzdrowienie ks. Jana 

Brodowskiego, 1. pol. w. XVII(?), fot. J. Langda  

 

Na podstawie wspomnianych obrazków w początku w. XX powstała rysunkowa 

rekonstrukcja pierwotnego wyglądu pomnika wykonana przez Stanisława Cerchę 

fig.3)
6
.  

                                                 
6
 Cerchowie M. i S.. Kopera F., Pomniki Krakowa, t. II, Krakow 1905. 
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Fig. 3. Rekonstrukcja pierwotnego wyglądu nagrobka Stanisława Kazimierczyka, rys. S. Cercha (przed 

1905).  
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Brak jest archiwalnej informacji o tym, kiedy nastąpiła zmiana, w wyniku której 

mauzoleum zyskało wygląd zbliŜony do obecnego. Autorzy Katalogu Zabytków Sztuki 

w Polsce przyjęli, Ŝe nastąpiło to ok. r. 1755
7
. Najpewniej sugerując się wzmianką z 

klasztornej ekspensy, w której pod r. 1755 zanotowano m. in. wydatek „od roboty 

malarzowi za pozłocenie ramy Bł. Casimirii”
8
. Na podstawie analizy stylistycznej 

moŜna przyjąć (jednak naleŜy pamiętać, ze równie dobrze moŜe chodzić o inny 

wizerunek Kazimierczyka, których w klasztorze było wtedy kilka), Ŝe zapis ten 

rzeczywiście odnosi się do owalnego obrazu Stanisława Kazimierczyka umieszczonego 

w nagrobku, jednak zmiana struktury pomnika nastąpiła prawdopodobnie o kilka lat 

wcześniej. JuŜ bowiem w r. 1748 w tzw. wizytacji Załuskiego opisano  nagrobek 

jako ołtarz, nie wspominając o podobiźnie Kazimierczyka, za to wymieniając 

drewnianą mensę; ołtarz ten nie był wówczas  poświęcony, lecz posiadał poświęcony 

portatyl
9
. Opis z wizytacji Załuskiego jest dosyć lakoniczny, nie ujmuje szczegółów 

pomnika-ołtarza, jednak  zarówno uŜycie określenia ołtarz, jak teŜ brak wzmianki o 

bardzo przecieŜ okazałej kamiennej figurze Stanisława, a przede wszystkim informacja 

o drewnianej mensie, zdają się dostatecznie mocnymi przesłankami, aby przyjąć, Ŝe 

zmiany do nagrobka wprowadzono wcześniej. MoŜna przypuszczać, Ŝe wiązało się to z 

zamiarem nadania nagrobkowi charakteru ołtarza-mauzoleum. Nie jest  natomiast 

pewne, czy firanki rzeźbione w drewnie, które osłaniały półfigurę Marii z 

Dzieciątkiem,  znajdowały się tam juŜ w r. 1748, czy teŜ pojawiły się później. Pierwsza 

wzmianka o nich  pochodzi z r. 1802, kiedy to w inwentarzu kościoła dosyć 

szczegółowo opisano omawiany nagrobek, nazywając go zresztą konsekwentnie 

ołtarzem.  We wspomnianym inwentarzu wyliczono szczegółowo wszystkie  posągi 

(nie rozstrzygając, kogo wyobraŜają) oraz napomknięto o polichromii i złoceniach. 

Opisano teŜ srebrzoną i złoconą trumnę ze szczątkami Stanisława Kazimierczyka, 

umieszczoną ponad mensą ołtarza
10

.  Dwa kolejne inwentarze przynoszą juŜ tylko 

krótkie wzmianki o tym ołtarzu-nagrobku, jednak w nawet pobieŜnym opisie, 

pochodzącym z czasu około r. 1820, zauwaŜono pewien szczegół konstrukcyjny 

„mensa drewniana, na której częścią muru stoi oparta trumna, na tejŜe portret 

                                                 
7
 Kat. Zabytków Sztuki w Polsce, T. IV Miasto Kraków, Kazimierz i Stradom, kościoły i klasztory 1, 

Warszawa 1987, s. 59. 
8
 Archiwum BoŜego Ciała, Ekspensa 1729-1787, s. 71. 

9
 Acta Visitationisd A.S. Załuski t. 28, Ecclesiarum Cracoviensium 1748, odpis w ZBC, s. 7. 

10
 ABC Inwentarz kościoła i klasztor 1802, z. 7. 
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wyobraŜający Błogosławionego” 
11

. Ta wzmianka pozwala przypuszczać, Ŝe pierwotnie 

trumna ze szczątkami Kazimierczyka wspierała się wprost na mensie, a jego owalny 

portret znajdował się ponad nią. Taki schemat kompozycyjny odpowiadałby zresztą 

koncepcji ideowej oltarza typu konfesji, gdzie ponad mensą umieszczano trumnę z 

relikwiami, a ponad nią wizerunek czczonego w tej konfesji świętego. Ołtarz 

Stanisława Kazimierczyka przynajmniej do r. 1875 zachował teŜ opisane wcześniej 

drewniane firanki nad przedstawieniem Marii i nadal był częściowo pozłocony
12

.   Stan  

pomnika z czasu, gdy był on polichromowany, ale juŜ nie posiadał drewnianych firanek 

nad Matką Boską, zarejestrował na fotografii Ignacy Krieger (fig. 4).  

Ta fotografia pokazuje takŜe  dwa ukośnie ustawione postumenty umieszczone 

w strefie cokołu górnej części  obecnego ołtarza, mniej więcej pod figurami 

ustawionymi  po obu stronach wnęki z wyobraŜeniem Matki Boskiej i marmurowe 

płyciny w polach pomiędzy górnymi postumentami tegoŜ cokołu  oraz dwa 

podtrzymujące trumnę Kazimierczyka  klęczące anioły. Najczęściej przyjmuje się, Ŝe 

fotografię tę wykonano w 2. połowie l. 70. XIX wieku i  jest ona pierwszym 

dokumentem poświadczającym wprowadzenie do omawianego ołtarza-pomnika 

aniołów podtrzymujących trumnę, jednak prawdopodobnie zdjęcie to jest o kilka lat 

późniejsze
13

. Nie wiadomo dokładnie, kiedy przeniesiono tutaj anioły z ołtarza 

głównego, gdzie podtrzymywały tabernakulum, co odnotował w swej wizytacji Załuski 

(CIBORIUM supra Mensam Altaris majoris locatum sculptuario opere eleganter 

elaboratum totum deauratum, cujus Tabernaculum duo Seraphin expansis alis 

cooperiunt)
14

. Nie wiadomo takŜe na czym polegało odnowieniem tego ołtarza w r. 

1877, staraniem księdza Stanisława Słotwińskiego, o czym informuje dopisek w 

inwentarzu z r. 1875
15

. 

                                                 
11

 ABC Inwentarz kościoła i klasztoru BoŜego Ciała  ok. 1820 , k. 2v 
12

 ABC Inwentarz kościoła i klasztoru BoŜego Ciala 1875, s. 58. Zachowała się takŜe rzadka rycina 

wydana w r. 1882, lecz nie wiadomo, kiedy wykonana, na której widać jeszcze drewniane firanki 

tworzące rodzaj paludamentu ponad trumną ze szczątkami Kazimierczyka. Widoczny jest takŜe 

pierwotny układ osiemnastowiecznej części pomnika: trumna spoczywa na mensie, na niej siedzą aniołki 

(dziś ich brak), a powyŜej znajduje się portret Stanisława (obecnie oparty o trumnę). Na rycinie na 

środkowych postumentach cokołu widać takŜe lwie głowy, których nie ma na fotografii Kriegera Na jego 

zdjęciu w tych miejscach widnieją marmurowe płyciny – nie wiadomo jednak, na ile swobodnie 

traktował detale twórca wspomnianej ryciny. 
13

 Por. przypis 12. 
14

 Acta Visitationis  A.S. Załuski t. 28, Ecclesiarum Cracoviensium 1748, odpis w ABC, s. 1. 
15

 ABC Inwentarz kościoła i klasztoru BoŜego Ciala 1875, s. 59. 
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Fig. 4. Ołtarz Stanisława Kazimierczyka w l.70. w. XIX, fot. I.Krieger. 
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Katalog Zabytków wspomina dwie restauracje tego ołtarza z l. 1893 i 1896, nie 

podając jednak zakresu przeprowadzonych prac
16

. Z jednym z tych odnowień naleŜy 

łączyć usunięcie z nagrobka drewnianych firanek i przeniesienie do niego aniołów z 

ołtarza głównego. Brak teŜ informacji, kiedy usunięto wspomniane wyŜej postumenty z 

cokołu górnej części ołtarza, widoczne jeszcze na fotografii Kriegera, oraz, kiedy 

kamienną strukturę pomnika oczyszczono z polichromii i złoceń. Zmiany te nastąpiły 

najpewniej juŜ w w. XX, podczas odnowy kościoła prowadzonej pod kierunkiem 

Karola Knausa od r. 1899 do wybuchu pierwszej wojny światowej, niektóre moŜe w 

czasie drugiej wojny światowej.   

Dotychczas nie udało się odnaleźć archiwalnych informacji dokumentujących jeszcze 

jedną zmianę wprowadzona w pomniku pomiędzy r. 1976 a 1987, która polegała na 

zastąpieniu gładkich  marmurowych  tablic w środkowych postumentach cokołu całego 

pomnika marmurowymi tablicami z inskrypcjami w języku polskim. Ciekawą 

dokumentacją są tu jednak fotografie Jerzego Langdy z przełomu l. 70.i 80. XX w., na 

której uchwycono pomnik w czasie, gdy wymontowane były tablice gładkie, a jeszcze 

nie wstawione tablice z napisami (fig. 5) oraz fotografia Zbigniewa Sroki 

opublikowana w r. 1987 (fig. 6), ukazująca pomnik juŜ z tablicami inskrypcyjnymi
17

. 

Najprawdopodobniej wtedy takŜe dodano metalową taśmę z napisem obiegającą 

podstawę mensy, takŜe widoczną na zdjęciu Sroki. Stan taki, jak w r. 1987 przetrwał do 

dziś.  

 

 

                                                 
16

 Kat. Zabytków Sztuki w Polsce, T. IV Miasto Kraków, Kazimierz i Stradom, kościoły i klasztory 1, 

Warszawa 1987, s. 59. 
17

 Reprodukowana w: Dzik J., Ikonografia  Stanisława Kazimierczyka jako reprezentanta świątobliwych 

„felicis saeculi Cracoviae” w polskiej sztuce nowoŜytnej, „Nasza Przeszłość” 68, 1987, il. 2. 
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Fig. 5. Ołtarz Stanisława Kazimierczyka w l. ok. 1978-1980, fot. J. Langda 
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Fig. 6.Ołtarz Stanisława Kazimierczyka w r. 1987, fot. Z. Sroka. 
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Opis 

Obecny ołtarz powstał jako przyścienne mauzoleum z płytką wnęką i leŜącą postacią 

zmarłego umieszczoną na podwieszonej tumbie. Po przekształceniach jest to ołtarz w 

typie konfesji. Struktura ołtarza wykonana jest z wapienia pińczowskiego, do dekoracji 

uŜyto równieŜ alabastru i marmuru czerwonego. Kompozycyjnie nawiązuje do 

schematu łuku triumfalnego na zdwojonym cokole, z dwiema parami korynckich 

kolumn, które podtrzymują wydatnie przełamujące się belkowanie. Nad częścią 

środkową znajduje się zwieńczenie. Środkowe pole łuku ma formę arkady, w której 

umieszczona jest półfigura Marii z Dzieciątkiem i dwa anioły podtrzymujace korony 

Marii i Dzieciątka. Figury wykonane są  z alabastru
18

. Tło dla rzeźb stanowi płyta z 

marmuru dębnickiego
19

. W polach bocznych znajdują się dwa posągi alegoryczne, w 

strefie zwieńczenia trzy mniejsze figury cnót oraz anioły. Dodatkową dekorację 

stanowią płaskorzeźbione festony owocowe po obu stronach łuku triumfalnego oraz 

główki aniołków - płaczek i głowy lwie na zewnętrznych postumentach cokołu; pola 

wewnętrznych postumentów cokołu wypełnione płytkami z czerwonego marmuru. 

Obramienie wnęki ma formę architektoniczną, z łukiem i pilastrami ozdobionymi 

girlandami z liści laurowych. Jej podłucze wypełniają kasetony ze złoconymi rozetami, 

ścianki boczne  pokryte są płaskorzeźbioną dekoracją o formie panoplionów (fig.7). 

 

                                                 
18

 Wladysław Łuszczkiewicz uznał rzeźby te za starsze od pomnika i przypisał je lwowskiemu 

rzeźbiarzowui Janowi Pfisterowi,  por. tenŜe, Kościół BoŜego Ciała. Jego dzieje i zabytki, Kraków 1898, 

s. 36.. Hipotezę , nie popartą analizą, utrzymał Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, o.c., s. 59. 
19

 Wskazane jest przeprowadzenie badań i określenie jakiego rodzaju jest to kamień. 
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 Fig.7. Ołtarz bł. Stanisława Kazimierczyka, stan obecny, fot. W. Iwanowski.  

 

 

Mensa drewniana,  o formach barokowych, na niej drewniana późnobarokowa trumna z 

dekoracją rokokową,  wsparta na dwóch serafinach, przy trumnie owalny portret 

Stanisława Kazimierczyka, malowany na blasze (fig.8). 
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  Fig.8. Trumna z portretem  bł. Stanisława Kazimierczyka na ołtarzu, stan obecny, fot. W. Iwanowski.  

 

 

Kalendarium: 

1489            śmierć bł. Stanisława Kazimierczyka, pogrzebanie pod posadzką   

                    prezbiterium 

później        podniesienie ciała i pochowanie go w prezbiterium w nagrobku   

                   tumbowym z podobizną zmarłego  

1635           wydobycie i przeniesienie szczątków do nowego nagrobka  

                   w nawie północnej 

przed 1748 (?) przekształcenie nagrobka z usunięciem figury Kazimierczyka  

(obecnie w prezbiterium) i pierwotnej tablicy inskrypcyjnej          (obecnie 

na ścianie obok ołtarza-mauzoleum); wprowadzenie drewnianej mensy i 

drewnianej trumny ze szczątkami Kazimierczyka oraz jego portretem   

po 1748 a przed 1802 wprowadzenie drewnianych firanek ponad   

                   przedstawieniem Marii z Dzieciątkiem 

po 1875     przeniesienie aniołów z ołtarza głównego pod  trumnę   Kazimierczyka,     

                  w związku z tym podniesienie tejŜe i przemieszczenie jego portretu 
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1877           bliŜej nie określone odnowienie 

1893           bliŜej nie określone odnowienie 

1896           bliŜej nie określone odnowienie 

początek w. XX lub okres 2. wojny światowej – usunięcie polichromii 

prawdopodobnie wówczas ununięte ukośnie ustawione postumenty z   

górnej części ołtarza 

1978-1987  wprowadzenie napisów na marmurowe płyciny  w cokole i  

                   dodanie metalowej taśmy z napisem u podnóŜa mensy 

 

 

Wytyczne konserwatorskie 

 

Dane identyfikacyjne  

 

Rodzaj obiektu:   Ołtarz- mauzoleum Bł Stanisława 

Kazimierczyka 

Lokalizacja:    Nawa boczna, ściana północna 

Właściciel: Klasztor KsięŜy Kanoników Reg. Laterańskich  

zzas powstania: 1632 r , przerabiany ok. poł. w. XVIII , w. XIX i 

w. XX. 

Autor:     nieznany 

 

Materiał i technika:   

Zasadnicza forma mauzoleum wykonana z ciosów wapienia pińczowskiego, tło rzeźby 

Matki Boskiej z marmuru dębnickiego, wyobraŜenia Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz 

aniołków z alabastru. Płyciny w obramieniu z polerowanych płyt czerwonego marmuru 

dwóch rodzajów. Trumna oraz postacie klęczących aniołów na mensie wykonane z 

drewna złocone i srebrzone. Listwa z grawerowanym napisem u dołu mensy wykonana 

z mosiądzu, na  mensie obraz olejny na blasze z wizerunkiem zakonnika. 

 

Stan zachowania 

 

Ołtarz-mauzoleum bł. Stanisława KaŜmierczyka przerabiany ok. poł. w. XVIII, a 

następnie restaurowany w latach 1877, 1893 i 1896 oraz w w. XX, wykonany jest z 
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róŜnych rodzajów kamienia (wapień pińczowski, alabaster, marmur) oraz drewna, 

posiada elementy metalowe. KaŜdy z zastosowanych gatunków kamienia czy 

materiałów wykazuje inny sposób zniszczenia charakterystyczny dla niego oraz 

warunków w jakich się znajdował. 

 Powierzchnia wszystkich elementów kamiennego wystroju rzeźbiarskiego 

ołtarza - mauzoleum silnie zabrudzona i zakurzona. Na powierzchniach ołtarza 

wykonanych z wapienia pińczowskiego występują liczne drobne mechaniczne ubytki 

formy, najbardziej widoczne w partii kanelowanych kolumn oraz liczne drobne, rdzawe 

przebarwienia kamienia powstałe prawdopodobnie na skutek wilgoci zawartej 

powietrzu. Obok ubytków mechanicznych widoczne są pociemniałe i niewłaściwe 

uzupełnienia formy. 

 W partii alabastrowych elementów widoczne silne zabrudzenie powierzchni 

oraz powstałe zmiany kolorystyczne kamienia. Ponadto widoczne są równieŜ ubytki i 

klejenia kamienia. 

 W obrębie złoconych detali i rzeźb widoczne silne zabrudzenie powierzchni i 

przetarcia warstwy złoceń. Ponadto widoczne są wtórne reperacje wykonane z 

zastosowaniem szlagmetalu i szlagaluminium. 

 

 

 

Wnioski i załoŜenia konserwatorskie 

 

Ze względu na stan zachowania obiektu i jego kultowy charakter proponuje się 

kompleksową konserwację, obejmującą prace o charakterze technicznym i estetyczno-

plastycznym. 

W ramach prac konserwatorskich o charakterze technicznym będą 

przeprowadzane zabiegi mające na celu powstrzymanie procesów niszczących i takie,  

które będą im przeciwdziałały. 

 W partiach kamiennych elementów ołtarza proponuje się: usunięcie przyczyn 

powstawania zacieków na kamieniu, sklejenie pęknięć w obrębie kamienia, usunięcie 

spękanych i zniszczonych spoin, wzmocnienie połączeń w obrębie poszczególnych 

elementów ołtarza.  

W obrębie rzeźb i detali wykonanych z drewna proponuje się wykonanie 

zabiegu dezynsekcji i impregnacji strukturalnej. wzmocnienie połączeń drewna, 
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wzmocnienie połączeń w obrębie poszczególnych elementów ołtarza, oraz uzupełnienie 

ubytków warstwy zaprawy i pulmentów . 

 W ramach prac konserwatorskich o charakterze estetyczno-plastycznym 

proponuje się: odczyszczenie ołtarza z zabrudzeń, usunięcie przebarwień 

zniekształcających naturalną kolorystykę kamienia, usunięcie wadliwych kitów i 

uzupełnień w obrębie wszystkich zastosowanych rodzajów kamieni, wykonanie 

rekonstrukcji brakujących partii rzeźb uzupełnienie ubytków formy rzeźbiarskiej z 

uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu, uzupełnienie ubytków w obrębie 

spoin. Szczególnej uwagi wymagają rzeźby alabastrowe i ich tło. NaleŜy je oczyścić i 

dokładnie zbadać, na ile w stosunku do układu pierwotnego  przemieszczono anioły. W 

wypadku ustalenia ich pierwotnego układu, naleŜy rozwaŜyć jego przywrócenie. 

NaleŜy zadbać o uzupełnienie brzegów płyty tła, dziś postrzępionych, pierwotnie 

zapewne ukrytych pod drewnianą listwą.  Ze względów estetycznych wskazane jest 

przywrócenie złoceń (kapitele i bazy kolumn, atrybuty postaci –wg fotografii 

Kriegera), naleŜy równieŜ rozwaŜyć przywrócenie płycin marmurowych w strefie 

cokołu (widoczne na fotografii Kriegera) oraz wymienić płyciny z inskrypcjami 

pochodzącymi z l. 1978-87, poniewaŜ napisy wykonano nie stylowym krojem pisma. 

Wskazane jest takŜe odczyszczenie i uzupełnienie tablicy inskrypcyjnej pierwotnie 

znajdującej się w nagrobku. 

 W obrębie elementów ołtarza wykonanych z drewna proponuje się: 

odczyszczenie z powierzchniowych zabrudzeń, usunięcie wtórnych olejnych 

przemalowań, usunięcie wtórnych złoceń wykonanych szlagmetalem i szlagaluminium, 

wykonanie złoceń i srebrzeń. PołoŜenie nowej warstwy barwnej na malowanych 

partiach ołtarza. 
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