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ZAKRES PRAC RENOWACYJNO - PORZĄDKOWYCH PRZY WYBRANYCH
ZABYTKOWYCH POMNIKACH NAGROBNYCH NA CMENTARZU RAKOWICKIM
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie, ul. Rakowicka 26

Prace renowacyjno – porządkowe do realizacji przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach,
będą dotyczyły wybranych pomników nagrobnych poddanych konserwacji ze środków
publicznych ponad 10 lat temu, które obecnie wymagają powtórzenia części zabiegów
renowacyjnych – w celu przedłużenia efektów konserwacji.
Stan nagrobków – po konserwacji w 2010 r. oraz w 2011 r. – ogólnie średni, konstrukcje
stabilne, nastąpiło stopniowe matowienie powierzchni marmuru, częściowe wypłukanie
i ubytki farby z kutych inskrypcji, zabrudzenia powierzchni kamienia (piaskowca, wapienia/
dolomitu, marmuru, granitu i sztucznego kamienia), miejscami zazielenienia wykwitami
mikroflory, glonów i mchów, miejscowe ubytki kitów i spoinowania oraz powłok malarskich na
elementach metalowych, utrata właściwości hydrofobowych kamienia.
Do wykonania zależnie od materiału - oczyszczenie powierzchni z mchów, glonów
i porostów, brudu i tzw. z fałszywej patyny (metodami odpowiednio dobranymi do stanu
czyszczonej powierzchni oraz stopnia zabrudzenia), dezynfekcja kamieniarki preparatem
glono i grzybobójczym, lokalne uzupełnienia ubytków kamienia masą sztucznego kamienia
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej oraz uzupełnienia fug, scalenie kolorystyczne
uzupełnień,
hydrofobizacja
kamienia
preparatem
krzemoorganicznym;
zabiegi
konserwatorskie przy tablicach i elementach pomników: oczyszczenie i polerowanie
powierzchni, wykonanie odgrzybienia kamienia, miejscowo uzupełnienie ubytków żywicą
poliestrową oraz uzupełnienie złocenia liternictwa, nasycenie powierzchni kamienia
roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej, zabezpieczenie powierzchni tablic
pastą na bazie wosków. W przypadku pojawienia się rdzy na elementach metalowych:
oczyszczenie powierzchni i zabezpieczenie antykorozyjne, ponowne pomalowanie farbą
grafitową; uporządkowanie terenu wokół grobów.
Zakres / rodzaj prac zależnie od rodzaju materiału:
A. Prace konserwatorskie – renowacyjne przy elementach nagrobków / grobowców
z piaskowca, wapienia, dolomitu (lub cegły):
1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej
2) Usunięcie mchów, glonów i porostów i wykonanie wstępnej dezynfekcji.
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” metodami odpowiednio
dobranymi do stanu czyszczonej powierzchni oraz stopnia zabrudzenia, przy
uwzględnieniu detalu architektonicznego i rzeźbiarskiego, np. na sucho metodą
strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe, chemicznie, mycie wodą.
4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym (np.
BFA f-my Remmers) – metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.
5) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
środowiska.
6) W przypadku występowania pęknięć i ubytków - uzupełnienie ubytków kamienia
masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np.
Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.
7) W przypadku kamiennych nagrobków z ceglaną podmurówką - wymiana
zdestruowanych cegieł w podmurówce.
8) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi
na spoiwie Funkosil LA f- my Remmers. W przypadku inskrypcji wykutej w piaskowcu
2

- uczytelnienie poprzez podmalowanie ciemniejszym kolorem w uzgodnionym
odcieniu.
9) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
10) Uzupełnienie spoinowania.
B. Prace konserwatorskie – renowacyjne przy elementach nagrobków / grobowców
z marmuru (w tym z tzw. marmuru dębnickiego):
1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej
2) Wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni marmuru przy
użyciu różnej granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej.
3) Wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień (roztwór żywicy, np.
Paraloid B- 72, w kompozycji rozpuszczalników).
4) W przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia
przez kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu.
5) W przypadku niewielkich pęknięć i ubytków kamienia uzupełnienie żywicą poliestrową
w odpowiednio dobranym kolorze, np. firmy Akemi.
6) Spolerowanie powierzchni uzupełnień.
7) W przypadku tablic epitafijnych lub napisów kutych na elementach pomnika również
uczytelnienie inskrypcji poprzez pogłębienie (w przypadku spłycenia / zatarcia liter)
oraz pomalowanie liter złotem mineralnym.
8) Zabezpieczenie powierzchni marmuru, np. preparatem Stein- Politur Akemi
i Cosmolloid H 80.
9) Nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.
10) Zabezpieczenie powierzchni pastą na bazie wosków mikrokrystalicznych.
11) Uzupełnienie spoinowania.

C. Prace konserwatorskie – renowacyjne przy elementach metalowych:
1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
2) Zabiegi konserwatorskie przy metalu (metalowych elementach ogrodzeń, antabach,
innych elementach metalowych jak krzyże, kotwy, sztaby, uchwyty itp.):
− usunięcie miejscowych produktów korozji,
− pokrycie metalu warstwą podkładową antykorozyjną, np. Unicor C,
− dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.

D. Prace konserwatorskie – renowacyjne przy powierzchniach tynkowanych:
1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnego zabiegu dezynfekcji preparatem glono
i grzybobójczym (np. BFA f-my Remmers) – metoda dwukrotnego natrysku mokre na
mokre.
11) Oczyszczenie powierzchni metodami odpowiednio dobranymi do stanu czyszczonej
powierzchni oraz stopnia zabrudzenia np. umycie wodą z detergentem.
3) Wykonanie zabiegu dezynfekcji powierzchni preparatem glono i grzybobójczym (np.
BFA f-my Remmers) – metoda dwukrotnego natrysku mokre na mokre.
4) W przypadku występowania spękań i ubytków – miejscowe uzupełnienie odpowiednio
dobranym tynkiem (w zależności od rodzaju tynku). Miejscowe scalenie
kolorystyczne.
5) Hydrofobizacja struktury tynku preparatem odpowiednio dobranym do rodzaju tynku
(z wyjątkiem tynków renowacyjnych solochłonnych) (np. preparatem Color LA Fill
Historic – Historic Schlämmlasur).
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Przy wszystkich wskazanych do renowacji pomnikach nagrobnych należy również
uporządkować przyziemia nagrobków i grobowców, w razie ubytków uzupełnić spoinowanie,
skleić/ spoić ewentualne pęknięcia, wykonać zdjęcia przed i w trakcie prac oraz opracować
dokumentację powykonawczą z prac konserwatorskich (część opisową i fotograficzną).
Liczba pomników nagrobnych (lub ich części elementów) do renowacyjno - porządkowych
w 2022 r. – zależnie od cen jednostkowych w najkorzystniejszej ofercie.
Pomniki nagrobne wytypowane do renowacji (przewidywana ilość: ok. 5 - 7 pomników
nagrobnych; w razie możliwości zlecenia prac przy kolejnych grobowcach i nagrobkach – ich
lokalizacja zostanie wskazana):
1) Grobowiec Rodziny Czerwiakowskich (Fot. 1a–1g)
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki, pas 25, rząd wschodni
Grobowiec architektoniczny, wolnostojący, wzniesiony na piwnicy grobowej, wykonany
z piaskowca, z kamienną płytą włazową od frontu. Na płycie nakrywowej umieszczono
kamienny postument zwieńczony kamiennym krzyżem. Na postumencie we wnękach
dwie płyty epitafijne z „marmuru dębnickiego” oraz granitu krystalicznego. Na płycie
włazowej wykuty napis: GROB CZERWIAKOWSKICH oraz umocowane dwie metalowe
antaby i metalowa sztaba.
Obiekt poddany pełnej konserwacji technicznej i estetycznej w 2010 r. Od tego czasu
elementy grobowca wykonane z piaskowca uległy zabrudzeniu, są pociemniałe i pokryte
warstwą szkodliwej tzw. „fałszywej patyny”, widoczne są również ciemne naloty i zacieki,
miejscowe ubytki wtórnych uzupełnień w miejscu klejonych pęknięć. Znaczna część
powierzchni jest zazieleniona na skutek rozwoju mikroorganizmów w postaci mchów
i porostów. Na elementach metalowych ubytki farby i ślady korozji. Tablice epitafijne
uległy tzw. zaślepnięciu – zmatowieniu na skutek wytrącenia się warstwy gipsu na
powierzchni.
Przedmiar:
Elementy z piaskowca:
21,30 m2
Tablice epitafijne z inskrypcjami: 0,40 m2
Elementy z metalu:
0,35 m2

2) Grobowiec Stanisława Małachowskiego i Rodziny Małachowskich (Fot. 2a-2d)
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki, pas La przy murze
Grobowiec architektoniczny, wolnostojący, wzniesiony na piwnicy grobowej wykonany
z cegły, piaskowca i wapienia pińczowskiego. Posiada formę niskiej i szerokiej tumby
zwieńczonej pomnikiem – kilkustopniowym postumentem z kamiennym krzyżem. Na
kamiennym postumencie umieszczone zostały dwie tablice epitafijne z „marmuru
dębnickiego”.
Obiekt poddany pełnej konserwacji technicznej i estetycznej w 2010 r. Od tego czasu
elementy grobowca wykonane z piaskowca i wapienia są zabrudzone, pociemniałe,
widoczne są również ciemne naloty i zacieki. Część powierzchni jest zazieleniona na
skutek rozwoju mikroorganizmów w postaci mchów i porostów. Tablice epitafijne uległy
tzw. zaślepnięciu – zmatowieniu na skutek wytrącenia się warstwy gipsu na powierzchni.
Przedmiar:
Elementy z piaskowca, wapienia: 21,00 m2
Tablice epitafijne z inskrypcjami: 0,78 m2
Elementy z metalu:
0,12 m2
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3) Grobowiec Rodziny Mecenseffych (Fot. 3a –3g)
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki, kwatera Ad, rząd wschodni, po lewej Homolacsów
(w terenie grób nr 7)
Grobowiec architektoniczny, wolnostojący, wykonany z cegły i piaskowca z metalowymi
drzwiami, w formie pseudokaplicy na planie prostokąta. Na tynkowanych ścianach
wspartych na kamiennym cokole, wznosi się kamienne zadaszenie – nakrywa
z piaskowca. Od frontu nad otworem wejściowym attyka z napisem GRÓB
MECENSEFFYCH, zwieńczona kamiennym krzyżem. Po obu stronach metalowych drzwi
tablice epitafijne.
Obiekt poddany pełnej konserwacji technicznej i estetycznej w 2010 r. Obecnie elementy
grobowca wykonane z piaskowca oraz ściany tynkowane ponownie są zabrudzone,
pociemniałe i pokryte warstwą tzw. „fałszywej patyny”, widoczne są również ciemne naloty
i zacieki, miejscami na tynku wykwity soli oraz pęknięcia i przebarwienia w obrębie
wtórnych uzupełnień. Występują mchy i zazielenienia na skutek rozwoju
mikroorganizmów. Zmatowieniu uległa powierzchnia tablic z tzw. granitu krystalicznego.
Widoczne ubytki powłoki malarskiej na metalowych drzwiach.
Przedmiar:
Piaskowiec: 26,00 m2
Ściany tynkowane: 9,00 m2
Tablice epitafijne z inskrypcjami: 0,6 m2
Metalowe drzwi z antabą: 1,00 m2
4) Pomnik nagrobny na grobie Philipa Johanna Sweerts Spork (Fot. 4a – 4g)
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki, kw. Q, rząd północny
Czas powstania: pocz. XIX w. ; autor: nieznany
Pomnik nagrobny wykonany z tzw. „marmuru dębnickiego” w formie postumentu i obelisku
na rzucie trójkąta z bogatą dekoracją w postaci rytych wieńców, draperii i zaznaczonych
krawędzi. Inskrypcja wykuta bezpośrednio na postumencie pod obeliskiem w języku
niemieckim, mało czytelna (zachowane fragmenty napisów na trzech bokach
postumentu):
„PHILIPP IOHAN GRAF SWEERTZ / SPORK. FREYHER (...) REIST (...)KEN /
U. BLAUENTH(...)RN K. (..) / GEHEIM. RAT(...) KAM (...) / PRASIDEN(...) APPEL (...)/
GERICHT (...) STGALLIZ (...)
„DEM UNVERGESSLICHEN GATTEN / VON SEINER / TRAUERNEN WITTWE / Aloysia
gel Po u Persing”
ER (...)EB (...) 8.IARE (...) / ES STAA(...)S 34 ST (...) / (...) 1800
Obiekt poddany konserwacji technicznej i estetycznej w 2011 r. Od tego czasu
powierzchnie pomnika wykonanego z marmuru (marmuru dębnickiego) uległy tzw.
zaślepnięciu – zmatowieniu na skutek wytrącenia się warstwy gipsu na powierzchni,
pokryte są miejscowo również warstwą mikroflory. W kilku miejscach kity i uzupełnienia
uległy rozwarstwieniu, widoczne są również ubytki w warstwie marmuru oraz złuszczenia.
Liternictwo w częściowo zachowanych niemieckich inskrypcjach na trzech bokach
postumentu – z widocznymi ubytkami farby (złoto mineralne), spłycone, miejscami
nieczytelne.
Przedmiar:
Elementy z marmuru / dębnika: 3,80 m2
Tablice epitafijne (powierzchnie z inskrypcjami): 2,40 m2
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5) Pomnik nagrobny na grobie Józefy Seweryńskiej (Fot. 5a – 5c)
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki, kw. Q, rząd północny
Pomnik nagrobny w formie postumentu z piaskowca spoczywający na kamiennym
obramieniu. Postument zwieńczony kamiennym krzyżem. Na postumencie we wnęce
tablica epitafijna z granitu krystalicznego z wykutą inskrypcją: JÓZEFA z FILIPOWSKICH
/ SEWERYŃSKA / ٭1855 †16/I 1887 R. / POZOSTAŁY MĄŻ WRAZ / Z DZIECZMI /
PROSZĄ O WESTCHNIENIE / DO BOGA.
Obiekt poddany pełnej konserwacji technicznej i estetycznej w 2011 r. Elementy nagrobka
wykonane z piaskowca uległy ponownie zabrudzeniu, są pociemniałe i pokryte warstwą
szkodliwej tzw. „fałszywej patyny”, widoczne są również ciemne naloty i zacieki.
Powierzchnia kamienia jest zazieleniona na skutek rozwoju mikroorganizmów w postaci
glonów i porostów, a przy ziemi - również mchów. Tablica epitafijna (z granitu
krystalicznego) uległa tzw. zaślepnięciu – zmatowieniu, widoczne ubytki złotej farby
podkreślającej litery.
Przedmiar:
Piaskowiec: 7,50 m2
Tablica epitafijna z inskrypcjami: 0,17 m2

6) Pomnik nagrobny na grobie Jana Patrzykowskiego (Fot. 6a – 6d)
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki, kw. Q, rząd północny
Pomnik nagrobny w formie sarkofagu z kamiennym krzyżem. Na krzyżu od frontu plakieta
z przedstawieniem głowy Chrystusa wykonana z marmuru (lub porcelitu). Napisy na płycie
nakrywowej (mało czytelne) okolone dekoracyjną bordiurą: D. O. M. / Ś. P. / JAN
PATRZYKOWSKI / UCZESTNIK POWSTANIA 1863 R. / UR. 27 GRUDNIA 1846 R. / ZM.
13 MARCA 1902 R. / POZOSTAŁA ŻONA I DZIECI / PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO
BOGA / ZA JEGO DUSZĘ
Obiekt poddany pełnej konserwacji technicznej i estetycznej w 2011 r. Od tego czasu
elementy nagrobka wykonane z piaskowca uległy ponownie zabrudzeniu, są pociemniałe,
pojawiła się warstwa szkodliwej tzw. „fałszywej patyny”, widoczne są również ciemne
naloty i zacieki. Powierzchnia kamienia jest zazieleniona na skutek rozwoju
mikroorganizmów w postaci glonów i porostów, a przy ziemi - również mchów.
Przedmiar:
Piaskowiec: 7,80 m2
Plakieta z przedstawieniem głowy Chrystusa (marmur / porcelit): 0,20 m2

7) Nagrobek na grobie rodziny Wilkoszów (Fot. 7a – 7g)
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki, pas 26, rząd południowy, po prawej Kosteckich
Nagrobek z piaskowca i wapienia pińczowskiego w formie sarkofagu zwieńczonego
nastawą z krzyżem o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej ścian bocznych w formie wici roślinokwiatowej, gwiazd pięcioramiennych i umieszczonych na kamiennych wstęgach datach
życia zmarłego. Płyta nakrywowa wykonana z białego marmuru z rytą inskrypcją: D. O. M.
/ Tu spoczywają zwłoki / ś.p. Katarzyny z Ostrowskich / WILKOSZOWEJ / wdowy po ś.p.
Piotrze Wilkoszu / emerytowanym poborcy. / Nieodżałowanej pamięci / najdroższej
i najlepszej matki / wdzięczne dzieci pomnik ten poświęcają.
Obiekt poddany pełnej konserwacji technicznej i estetycznej w 2011 r. Obecnie występują
spękania i rozwarstwienia w warstwie kamienia oraz ceglanego podmurowania
i rozspoinowania. Elementy nagrobka wykonane z piaskowca i wapienia pińczowskiego
zabrudzone, pociemniałe i pokryte warstwą szkodliwej tzw. „fałszywej patyny”. Widoczne
są również ciemne naloty i zacieki na powierzchni pomnika oraz tablicy marmurowej.
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Całość powierzchni pomnika nagrobnego pokrywa warstwa mikroflory. Wypłukaniu uległa
farba (tzw. złoto mineralne) wypełniająca litery w inskrypcji wykutej na marmurowej
tablicy, z uwagi na zmatowienie i zabrudzenie powierzchni tablicy z jasnego marmuru
– napisy epitafijne stały się nieczytelne.
Przedmiar:
Piaskowiec, wapień pińczowski wraz z podmurówką (z cegły): 11,40 m2
Tablica epitafijna z inskrypcją: 1,20 m2
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Grobowiec Rodziny Czerwiakowskich (Cmentarz Rakowicki, pas 25, rząd wschodni)
Fot. 1a

8

Grobowiec Rodziny Czerwiakowskich (Cmentarz Rakowicki, pas 25, rząd wschodni)
Fot. 1b

9

Grobowiec Rodziny Czerwiakowskich (Cmentarz Rakowicki, pas 25, rząd wschodni)
Fot. 1c, fot. 1d

10

Grobowiec Rodziny Czerwiakowskich (Cmentarz Rakowicki, pas 25, rząd wschodni)
Fot. 1e

11

Grobowiec Rodziny Czerwiakowskich (Cmentarz Rakowicki, pas 25, rząd wschodni)
Fot. 1f

12

Grobowiec Rodziny Czerwiakowskich (Cmentarz Rakowicki, pas 25, rząd wschodni)
Fot. 1g

13

Grobowiec Stanisława Małachowskiego i Rodziny Małachowskich
pas La, przy murze)
Fot. 2a

14

(Cmentarz Rakowicki,

Grobowiec Stanisława Małachowskiego i Rodziny Małachowskich
pas La, przy murze)
Fot. 2b

15

(Cmentarz Rakowicki,

Grobowiec Stanisława Małachowskiego i Rodziny Małachowskich
pas La, przy murze)
Fot. 2c, fot. 2d
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(Cmentarz Rakowicki,

Grobowiec Rodziny Mecenseffych (Cmentarz Rakowicki, kwatera Ad, rząd wschodni,
po lewej Homolacsów)
Fot. 3a, fot. 3b
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Grobowiec Rodziny Mecenseffych (Cmentarz Rakowicki, kwatera Ad, rząd wschodni,
po lewej Homolacsów)
Fot. 3c, fot. 3d

18

Grobowiec Rodziny Mecenseffych (Cmentarz Rakowicki, kwatera Ad, rząd wschodni,
po lewej Homolacsów)
Fot. 3e

19

Grobowiec Rodziny Mecenseffych (Cmentarz Rakowicki, kwatera Ad, rząd wschodni,
po lewej Homolacsów)
Fot. 3f
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Grobowiec Rodziny Mecenseffych (Cmentarz Rakowicki, kwatera Ad, rząd wschodni,
po lewej Homolacsów)
Fot. 3g
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Pomnik nagrobny na grobie Philipa Johanna Sweerts Spork (Cmentarz Rakowicki, kwatera
Q, rząd północny)
Fot. 4a
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Pomnik nagrobny na grobie Philipa Johanna Sweerts Spork (Cmentarz Rakowicki, kwatera
Q, rząd północny)
Fot. 4b
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Pomnik nagrobny na grobie Philipa Johanna Sweerts Spork (Cmentarz Rakowicki, kwatera
Q, rząd północny)
Fot. 4c

24

Pomnik nagrobny na grobie Philipa Johanna Sweerts Spork (Cmentarz Rakowicki, kwatera
Q, rząd północny)
Fot. 4d

25

Pomnik nagrobny na grobie Philipa Johanna Sweerts Spork (Cmentarz Rakowicki, kwatera
Q, rząd północny)
Fot. 4e, 4f

26

Pomnik nagrobny na grobie Philipa Johanna Sweerts Spork (Cmentarz Rakowicki, kwatera
Q, rząd północny)
Fot. 4g

27

Pomnik nagrobny na grobie Józefy Seweryńskiej (Cmentarz Rakowicki, kwatera Q, rząd
północny)
Fot. 5a

28

Pomnik nagrobny na grobie Józefy Seweryńskiej (Cmentarz Rakowicki, kwatera Q, rząd
północny)
Fot. 5b

29

Pomnik nagrobny na grobie Józefy Seweryńskiej (Cmentarz Rakowicki, kwatera Q, rząd
północny)
Fot. 5c

30

Pomnik nagrobny na grobie Jana Patrzykowskiego (Cmentarz Rakowicki, kwatera Q, rząd
północny)
Fot. 6a

31

Pomnik nagrobny na grobie Jana Patrzykowskiego (Cmentarz Rakowicki, kwatera Q, rząd
północny)
Fot. 6b

32

Pomnik nagrobny na grobie Jana Patrzykowskiego (Cmentarz Rakowicki, kwatera Q, rząd
północny)
Fot. 6c

33

Pomnik nagrobny na grobie Jana Patrzykowskiego (Cmentarz Rakowicki, kwatera Q, rząd
północny)
Fot. 6d

34

Nagrobek na grobie rodziny Wilkoszów (Cmentarz Rakowicki, pas 26, rząd południowy,
po prawej Kosteckich)
Fot. 7a

35

Nagrobek na grobie rodziny Wilkoszów (Cmentarz Rakowicki, pas 26, rząd południowy,
po prawej Kosteckich)
Fot. 7b

36

Nagrobek na grobie rodziny Wilkoszów (Cmentarz Rakowicki, pas 26, rząd południowy,
po prawej Kosteckich)
Fot. 7c

37

Nagrobek na grobie rodziny Wilkoszów (Cmentarz Rakowicki, pas 26, rząd południowy,
po prawej Kosteckich)
Fot. 7d

38

Nagrobek na grobie rodziny Wilkoszów (Cmentarz Rakowicki, pas 26, rząd południowy,
po prawej Kosteckich)
Fot. 7e, fot. 7 f

39

Nagrobek na grobie rodziny Wilkoszów (Cmentarz Rakowicki, pas 26, rząd południowy,
po prawej Kosteckich)
Fot. 7g

40

