Kamień w architekturze zespołu kościelno-klasztornego na Karczówce w Kielcach
(Góry Świętokrzyskie) – patrz str. 421
Building stones in architecture of the church and monastery complex on the Karczówka Hill
in Kielce (Holy Cross Mts., south-central Poland) – see p. 421

Cena 12,60 zł (w tym 5% VAT)

Ryc. 3. Kościół i klasztor – widok od południa. Mur zewnętrzny oraz brukowana droga wykonane z lokalnych wapieni środkowego–górnego dewonu
Fig. 3. The chuch and cloister – view from the south. External walls and
cobbled road made of local Middle–Upper Devonian limestones
A
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Ryc. 25. Późnobarokowa brama, prowadząca na klasztorny cmentarz, wyrzeźbiona z piaskowca dolskiego
Fig. 25. Late Baroque gate to the cloister cemetery cut of
the Doły sandstone
B

Ryc. 26. A – brama w południowej części muru zewnętrznego, wykonana z piaskowców suchedniowskich lub wąchockich w 1901 r.; B – przekątne
i poziome warstwowania oraz drobne pustki po intraklastach iłu widoczne w piaskowcu o genezie rzecznej. Wszystkie fot. Z. Złonkiewicz
Fig. 26. A – gate in the southern part of the external wall made of Suchedniów sandstones or Wąchock sandstones in 1901; B – cross and horizontal
bedding, small voids of clay intraclasts in an alluvial sandstone. All photos by Z. Złonkiewicz
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Zdjêcie na ok³adce: Katedra pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w Palermo – jeden z wa¿niejszych obiektów architektury
barokowej na Sycylii i przyk³ad zastosowania marmuru Pietra di Billiemi (zobacz artyku³ J. Wiszniewskiej i M. Ruszkowskiego na str. 444).
Fot. J. Wiszniewska
Cover photo: Cathedral of the Virgin Mary Assumption in Palermo – one of the most important historical buildings of Baroque
architecture in Sicily and an example of the use of Pietra di Billiemi marble (see article by J. Wiszniewska and M. Ruszkowski on p. 444).
Photo by J. Wiszniewska

