
1. Data inwentaryzacji:         

06.08.2008r./09.2019 NR    14

materiał nagrobka: elementy nagrobka:

drewno

lastryko

cegła

piaskowiec krzyż, cokół

marmur

granit

żeliwo tablica inskrypcyjna

kamień

beton płyta

inne

elementy nagrobka (opis): stopień i opis uszkodzeń:

14. Inskrypcja:

Treść (pisownia oryginalna):              

† / WIERNY PRZECHODNIU / STAŃ 

PRZECZYTAJ SOBIE / MARCELA / 

JANOWICZ / SPOCZYWA W TYM 

GROBIE / SIEDEMNAŚCIE 

WIOSEN W SWEM WIEKU 

LICZYŁA / SIEDEMNASTEGO 

CZERWCA TEN ŚWIAT OPUSCIŁA 

/ ZACNY PRZECHODNIU W 

STRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ / I 

ANIOŁ PAŃSKI Z MÓW PRZY TEJ 

MOGILE! / 1903 //.

KARTA NAGROBKA
2. Miejscowość:                              

KUTY

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

konserwatorskie/ remontowe: 

odkopanie, odchwaszczenie, 

oczyszczenie mechaniczne z mchów 

i porostów, dezynfekcja środkami 

przeciw mchom i porostom

3. Województwo, gmina, powiat:   rej. 

Kosowski, o. Ivano-Frankovski

4. Numer na planie ogólnym 

cmentarza:           14

5. Klasyfikacja korpusu grobu:         

płyta nagrobna

pęknięcie poziome, przebiegające przez całą 

szerokość tablicy, silne przerdzewienie

6. Elementy znaczeniowe 

architektoniczne:

13. Dokumentacja fotograficzna 

przed pracami (nr i lokalizacja):

11. Stan nagrobka przed podjęciem prac:

korpus grobu:                             płyta 

nagrobna

zakopany pod ziemią, uszkodzony przez 

korzenie drzew, zachwaszczona Imię i nazwisko:                      

Marcela Janowicz7. Elementy znaczeniowe 

rzeźbiarskie:                                                 

krzyż na cokole o ściętych górnych 

narożach

elementy znaczeniowe 

architektoniczne:

Umiejscowienie inskrypcji:                            

na cokole poniżej krzyża

elementy znaczeniowe rzeźbiarskie:                   

krzyż na cokole

silne omszenie i pokrycie porostami

8. Elementy dekoracyjne 

samodzielne:

elementy dekoracyjne samodzielne:

9. Elementy dekoracyjne - 

ornamenty: elementy dekoracyjne - ornamenty:

inskrypcja:

Kartę dostosowała do potrzeb projektu: Katarzyna Bielawska



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: 23. Czas trwania prac:               

2.5 hodsłonięcie z ziemi, 

usunięcie korzeni i 

krzewów, 

odchwaszczenie, 

usunięcie mechaniczne 

mchów oraz  porostów

dezynfekcja 18. Grób:

19. Grób: 22. Usytuowanie elementów 

znaczeniowych:                    u 

wezgłowia

24. Rekomendacje:               

kontynuacja konserwacji: 

impregnacja kamienia, 

oczyszczenie tablicy z rdzy i 

pomalowanie farbą 

antykorozyjną

zbiorowy (typ)  □
16. Stan poszczególnych elementów 

nagrobka (opis i klasyfikacja):

Wymiary: Opis podjętych prac:

płyta nagrobna 20 cm 74 cm 153 cm odsłonięcie z ziemi, usunięcie 

korzeni i krzewów, odchwaszczenie, 

usuniecie mechaniczne mchów oraz  

porostów, dezynfekcja

25. Nazwiska wykonawców 

prac:                                

Joanna Rydzykowska, Borys 

Bohosiewicz

cokół 70 cm 50 cm 45 cm usunięcie mechaniczne 

mchów oraz  porostów, 

dezynfekcja

krzyż 85 cm 47 cm usunięcie mechaniczne 

mchów oraz  porostów, 

dezynfekcja

26. Imię, nazwisko i podpis 

wpisującego dane (daty 

wpisów):                     

Katarzyna Bielawska

Anna Soszyńska

Olga Świecińska

15.08.2019 M. Lucima, A. 

Pędzich, S. Tarnarzewska

inskrypcja 38 cm 36 cm usuniecie rdzy

UWAGI: Ślady na krzyżu sugerują, że wcześniej znajdowała się tam żeliwna figura Chrystusa 

ukrzyżowanego

27. Imię, nazwisko i podpis 

osoby sprawdzającej (data): 

Joanna Lis, Cezary Michno

Kartę dostosowała do potrzeb projektu: Katarzyna Bielawska


