
1. Data inwentaryzacji:                            

06-07.08.2008r./08.2019 NR    2

materiał nagrobka: elementy nagrobka:

drewno

lastryko

cegła

piaskowiec cokół i obelisk

marmur inskrypcja

granit

żeliwo ogrodzenie

kamień

beton płyta nagrobna, podstawa cokołu

inne

elementy nagrobka (opis): stopień i opis uszkodzeń:

14. Inskrypcja:

Treść (pisownia oryginalna):                

D. O. M. / Ks. Jan Smagowicz / 

Proboszcz ob. łac. i Kanonik / w 

Kutach / przeżywszy 72 lat / umarł 

25. sierpnia 1912 r. / Wieczny  

odpoczynek racz / mu dac Panie! //.

KARTA NAGROBKA
2. Miejscowość:                              

KUTY

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

konserwatorskie/ remontowe:    

odchwaszczenie, mech. usunięcie mchu 

i porostów, mycie i dezynfekcja środkami 

chem., uzupełnienie ubytków w przedniej 

ścianie podstawy cokołu, klejenie 

odłupanych elementów płyty nagrobnej 

prawego przedniego narożnika płyty, 

wypełnienie ubytków medalionu

3. Województwo, gmina, powiat:   rej. 

Kosowski, o. Ivano-Frankovski

4. Numer na planie ogólnym 

cmentarza:                 2

5. Klasyfikacja korpusu grobu:            

płyta nagrobna

dobrze zachowana

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

osad z mchu i porostów, silne 

zachwaszczenie, pęknięcia i obłupania Imię i nazwisko:                              

ks. Jan Smagowicz7. Elementy znaczeniowe 

rzeźbiarskie:                                     

brak

elementy znaczeniowe 

architektoniczne:                             

obelisk, cokół

odchodząca farba olejna, drobne zacieki, luźne 

nawarstwienia

Umiejscowienie inskrypcji:                   

na cokole

elementy znaczeniowe rzeźbiarskie:  

8. Elementy dekoracyjne 

samodzielne:                             

ogrodzenie żeliwne bez furtki

elementy dekoracyjne samodzielne:  

ogrodzenie z furtką

zardzewiała krata żeliwna, osad

9. Elementy dekoracyjne - 

ornamenty: płaskorzeźba krzyża na 

obelisku, na zwieńczeniu cokołu 

pusty medalion

elementy dekoracyjne - ornamenty:  

krzyż, medalion

zacieki, obłupania, brak wypełnienia medalionu 

(płaskorzeźba lub fotografia)

inskrypcja:
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porządkowe konserwatorskie remontowe terminowy  □ wieczysty  ■

imienny  ■ anonimowy  □

indywidualny  ■ wspólny  □

wysokość szerokość długość

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

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

21.Wykonawca nagrobka:    

W. Moskaliuk / Czernowce

23. Czas trwania prac:  

oczyszczenie z 

mchu, porostów, 

zanieczyszczeń i 

kurzu, mycie i 

dezynfekcja

uzupełnienie ubytków 

zaprawą powierzchni 

płyty i medalionu, 

doklejenie lewego, 

przedniego narożnika 

podmurówki, 

dezynfekcja

18. Grób:

19. Grób: 22. Usytuowanie elementów 

znaczeniowych:                            

u wezgłowia (płaszczyzna 

czołowa)

24. Rekomendacje: dokończenie prac 

konserwatorskich, uzupełnienie 

ubytków, zdjęcie wtórnej warstwy 

malarskiej z powierzchni obelisku i 

cokołu, unifikacja kolorystyczna, 

impregnacja, oczyszczenie z rdzy 

żeliwnej kraty ogrodzenia, wypełnienie 

ubytków i zabezpieczenie farbą 

antykorozyjną

zbiorowy (typ)  □

16. Stan poszczególnych elementów 

nagrobka (opis i klasyfikacja):

Wymiary: Opis podjętych prac:

płyta nagrobna 7 cm 157 cm 320 cm odchwaszczenie, oczyszczenie z 

mechaniczne mchów i porostów, 

mycie i dezynfekcja, uzupełnienie 

ubytków, doklejenie lewego, 

przedniego narożnika podmurówki

25. Nazwiska wykonawców 

prac: Iryna Tanasiczuk, Irme 

Nowak, Rafał Dutkiewicz, 

Konrad Szymczak, Joanna Lis

cokół 130 cm 91 cm 91 cm

oczyszczenie z mchów i 

porostów - mech. i chem., 

dezynfekcja

oczyszczenie z mchów i 

porostów - mech. i chem., 

dezynfekcja

podstawa 27 cm 115 cm 115 cm oczyszczenie z mchów i 

porostów - mech. i chem., 

dezynfekcja

27. Imię, nazwisko i podpis 

osoby sprawdzającej (data): 

Joanna Lis, Cezary Michno
inskrypcja (tabliczka) 30 cm 34 cm

2

obelisk 175 cm 44 cm 44 cm

oczyszczenie mech. i chem.

ogrodzenie (bez furtki) 72 cm 140 cm 300 cm odchwaszczenie, 

oczyszczenie mech. 
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