
1. Data inwentaryzacji:                           

06- 14.08.2008/08.2019 NR    1

materiał nagrobka: elementy nagrobka:

drewno

lastryko płyta nagrobna

piaskowiec 

granit cokół, obelisk

żeliwo

kamień
beton podstawa płyty

inne - stal nierdzewna krzyż, tablica z inskrypcją

elementy nagrobka (opis): stopień i opis uszkodzeń:

14. Inskrypcja:

Umiejscowienie inskrypcji: I.wyryta na 

obelisku  II. Tabliczka stalowa na cokole

elementy znaczeniowe rzeźbiarskie:

8. Elementy dekoracyjne samodzielne:                                  

brak

elementy dekoracyjne samodzielne:

9. Elementy dekoracyjne - ornamenty:                              

krzyż ze stali nierdzewnej na obelisku 

(ponad inskrypcją)
elementy dekoracyjne - ornamenty:  krzyż rdza na śrubach krzyża

inskrypcja: I. wytarta złota farba, którą pokryta była wyryta inskrypcja; 

II. zardzewiałe śruby na tablicy z inskrypcją

6. Elementy znaczeniowe 

architektoniczne:                             

obelisk na cokole

13. Dokumentacja fotograficzna przed 

pracami (nr i lokalizacja):

11. Stan nagrobka przed podjęciem prac:

korpus grobu:                                          

płyta nagrobna

poprzeczne pęknięcia podstawy zatarte zaprawą 

cementową, uzupełnienia narożników dolnego elementu 

płyty, duży ubytek środkowej partii lewego boku dolnej 

płyty, uzupełnienia cementowe w przedniej ścianie 

podstawy obelisku, spękany i odspojony tynk na 

powierzchni podmurówki, warstwa mchu i porostów, 

nieznaczne zachwaszczenie

Imię i nazwisko:                                         

I. Grzegorz a Jakób Jakubowicz,            

II. ks. Samuel Manugiewicz
7. Elementy znaczeniowe rzeźbiarskie:                                         

brak

elementy znaczeniowe architektoniczne:                                   

obelisk na cokole

drobne ubytki powierzchni granitu, zacieki, lekkie 

pęknięcie, obtłuczenia

Treść (pisownia oryginalna):   I. Ś.P. / 

GRZEGORZ a JAKÓB JAKUBOWICZ / 

Burmistrz i honorowy obywatel / miasta Kut / 

b.Członek Wydziału Rady pow. / Prezes Rady 

Szkolnej miejskiej / właściciel dóbr. /* 18/VII 

1873.+ 31/XII 1928 / Prosi o Pozdrowienie 

Anielskie. //.                                              II. 

Ś.+P. / TU SPOCZYWA / Ks. SAMUEL 

MANUGIEWICZ / PROBOSZCZ KANONIK 

PAR. ORM. W KUTACH / BYŁY SENATOR / - 

/ *1871-+1956 / WIECZNY ODPOCZYNEK 

RACZ MU DAC PANIE. //.

KARTA NAGROBKA
2. Miejscowość:                                

KUTY

10. Wykonanie i wykończenie nagrobka: 12. Wskazania porządkowe/ konserwatorskie/ 

remontowe: oczyszczenie z mchu, porostów, 

chwastów i kurzu, umycie mechaniczne i 

chemiczne płyty, wypełnienie szczelin i 

pęknięć, zabezpieczenie rogów płyty, 

pomalowanie złotą farbą wyrytej inskrypcji (I), 

zmiana tablicy z inskrypcją ze stalowej na 

marmurową (II)

3. Województwo, gmina, powiat:              

rej. Kosowski, o. Ivano-Frankovski

4. Numer na planie ogólnym cmentarza:

5. Klasyfikacja korpusu grobu:                    

płyta nagrobna      

Kartę dostosowała do potrzeb projektu: Katarzyna Bielawska



porządkowe konserwatorskie remontowe terminowy  □ wieczysty  ■

imienny  ■ anonimowy  □

indywidualny  □ wspólny  □

wysokość szerokość długość

70 cm oczyszczenie mech. z kurzu mchu i 

porostów, mycie chemiczne, 

usunięcie uzupełnień szarego 

cementu, wymiana kitów, 

impregnacja

inskrypcja Pomalowanie złotą farbą wyrytej I. inskrypcji, wymiana tablicy z inskrypcją (II) ze stalowej 

na marmurową. 

27. Imię, nazwisko i podpis 

osoby sprawdzającej (data):  

Joanna Lis, Cezary Michno

UWAGI: Ślady po metalowym ogrodzeniu w poziomej powierzchni dolnej płyty.

25. Nazwiska wykonawców prac:                          

Joanna Lis (konserwator), Zachary 

Bohosiewicz, Sławomir Suchoń, 

Anna Jaruga      

cokół 55 cm 50 cm 33 cm oczyszczenie mechaniczne, 

umycie chemiczne, zmiana 

tablicy z inskrypcją

26. Imię, nazwisko i podpis 

wpisującego dane (daty 

wpisów):                           

Katarzyna Bielawska, Anna 

Soszyńska, Olga Świecińska, 

15.08.2019 M. Lucima, A. 

Pędzich, S. Tarnarzewska

podstawa cokołu 38 cm 86 cm

273 cm oczyszczenie mech. i chem. 

z mchu, porostów, chwastów 

i kurzu, uzupełnienie 

ubytków, dezynfekcja, 

impregnacja 

obelisk 122 cm 40 cm 23 cm umycie chemiczne, 

oczyszczenie z rdzy, zmiana 

śrub w krzyżu

19. Grób: 22. Usytuowanie elementów 

znaczeniowych:                             

u wezgłowia (płaszczyzna 

czołowa)

24. Rekomendacje: dokończenie 

prac konserwatorskich, wymiana 

starych uzupełnień cementowych, 

wykonanie rekonstrukcji ubytków w 

lastryko, założenie nowego tynku na 

podmurówce, kitowanie drobnych 

ubytków granitu, zabezpieczenie 

powierzchni granitu i impregnacja 

płyty lastrykowej, wykonanie 

rekonstrukcji elementów metalowych 

(ogrodzenie żeliwne)

zbiorowy (typ)  ■
16. Stan poszczególnych elementów 

nagrobka (opis i klasyfikacja):

Wymiary: Opis podjętych prac:

płyta nagrobna 35 cm 160 cm

STAN NAGROBKA PO PODJĘCIU PRAC 20. Nr zdjęcia w dokumentacji fotograficznej:

15. Rodzaj podjętych prac (opis): 17. Grób:

21.Wykonawca nagrobka: 

M.Antoniak/ Stanisławów

23. Czas trwania prac: 6 dni

usunięcie mchu, 

porostów, kurzu, 

zanieczyszczeń i 

chwastów, umycie 

usunięcie nawarswień z 

płyty lastrykowej, 

oczyszczenie i 

dezynfekcja, wymiana 

kitu, uzupełnienie 

ubytków, impregnacja 

wymiana tablicy z 

inskrypcją (II)

18. Grób:

Kartę dostosowała do potrzeb projektu: Katarzyna Bielawska


