
1. Data inwentaryzacji:                                        

12.08.2008/08.2019 NR    76

materiał nagrobka: elementy nagrobka:

drewno

lastryko

cegła

piaskowiec podstawa cokołu

marmur

granit

żeliwo

kamień

beton

inne: wapień cokół, podstawa krzyża, krzyż

elementy nagrobka (opis): stopień i opis uszkodzeń:

14. Inskrypcja:

8. Elementy dekoracyjne 

samodzielne:

KARTA NAGROBKA
2. Miejscowość:                              

KUTY

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

konserwatorskie/ remontowe: 

odkopanie z ziemi, odchwaszczenie, 

oczyszczenie mechaniczne z mchów 

i porostów, impregnacja i 

dezynfekcja

3. Województwo, gmina, powiat:   rej. 

Kosowski, o. Ivano-Frankovski

4. Numer na planie ogólnym 

cmentarza:            76

5. Klasyfikacja korpusu grobu:           

dwustopniowa podstawa

6. Elementy znaczeniowe 

architektoniczne:                                                    

cokół na dwustopniowej podstawie

13. Dokumentacja fotograficzna 

przed pracami (nr i lokalizacja):

11. Stan nagrobka przed podjęciem prac:

korpus grobu:                                                  

podstawa cokołu

zakopana w ziemi, porośnięcie krzewami i 

korzeniami, mchami i porostami Imię i nazwisko:                                             

anonim
7. Elementy znaczeniowe 

rzeźbiarskie:                                                             

krzyż na podstawie posadowiony na 

cokole

elementy znaczeniowe 

architektoniczne:                          cokół 

ubytki, zatarcia, pęknięcia, nawarstwienia 

naturalne, warstwa mchów i porostów Treść (pisownia oryginalna):                    

I. brak tablicy II. Przechodniu! Gdy na 

ten kamień / rzucisz Twoje oko / 

Woła Cię tutaj żona stroskana 

głęboko / Abyś westchnął za duszę 

jej męża / zmarłego / O wieczny Jego 

pokój Stwórcy / Najwyższego. 

Inskrypcja (2011 odnalezione fragm.) 

Piotr[...] /Aptekarz[...] /przeniósł się 

na dniu 3[...] /roku 1856 /39 lecie 

życia /Pokój Jego Po[...] //.

Umiejscowienie inskrypcji:                         

na tylnim boku cokołu

elementy znaczeniowe rzeźbiarskie:  

krzyż z podstawą

pęknięcia, ubytki, nawarstwienia naturalne, 

warstwa mchów i porostów

9. Elementy dekoracyjne - ornamenty:                                      

dwustronnie symetrycznie bogato rozrzeźbiony 

cokół, po bokach listwy układające się w 

romby, zdobienia, wokół tablicy inskrypcyjnej, 

na cokole posadowiona podstawa krzyża 

zdobiona motywami roślinnymi, krzyż 

"przewiązany" fantazyjnie upiętą szarfą, po 

bokach cokołu płaskorzeźba przedstawiająca 

uskrzydloną klepsydrę poniżej, której są 

skrzyżowane piszczele, podstawa z 

ornamentem w kształcie liści

elementy dekoracyjne samodzielne:

elementy dekoracyjne - ornamenty:  

motywy kwiatowe

zacieki, drobne ubytki, nawarstwienia 

naturalne, warstwa mchów i porostów

inskrypcja: brak tablicy inskrypcyjnej od strony przedniej nagrobka, 

po stronie tylniej jest inskrypcja dość dobrze zachowana, 

jednak część polichromowanych liter już zaczyna się 

zacierać

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:   4 h

odkopanie 

podstawy, 

odchwaszczenie, 

oczyszczenie z 

mchów i porostów

dezynfekcja, 

impregnacja 

18. Grób:

19. Grób: 22. Usytuowanie elementów 

znaczeniowych:                                 

centralnie

24. Rekomendacje:                grób jest 

zagrożony przez niestabilną podstawę, 

należy poprawić podmurówkę, 

ustabilizować cokół, oczyścić 

nagrobek, uzupełnić ubytki, 

zaimpregnować, zdezynfekować cały 

nagrobek, wypełnić czarną farbą 

polichromię liter

zbiorowy (typ)  □
16. Stan poszczególnych elementów 

nagrobka (opis i klasyfikacja):

Wymiary: Opis podjętych prac:

krzyż z podstawą 144 cm 50 cm 40 cm oczyszczenie z mchów i 

porostów oraz zanieczyszczeń 

naturalnych, dezynfekcja i 

impregnacja

25. Nazwiska wykonawców 

prac: Maria Zagrodzka, 

Boghdan Czarnecki, Kornelia 

Balcerek, Magdalena Kura

dwustopniowy cokół 107 cm 120 cm 59 cm oczyszczenie z mchów i 

porostów oraz zanieczyszczeń 

naturalnych, dezynfekcja i 

impregnacja

dwustopniowa podstawa 35 cm 213 cm 158 cm odkopanie z ziemi, wyrwanie 

korzeni i krzewów, 

oczyszczenie z 

zanieczyszczeń

26. Imię, nazwisko i podpis 

wpisującego dane (daty 

wpisów):                                

Anna Soszyńska                     

Olga Świecińska 16.08.2019 

Sara Tarnarzewska, Angelika 

Pędzich, Magda Lucima

UWAGI: Podstawa jest mocno uszkodzona, liczne ubytki, przesunięcie podstawy zagrażające 

stabilności cokołu. Pełna konserwacja przeprowadzona w 2009 r. przez konserwatora 

Joannę Lis. W 2011 dodano fragmenty tablicy inskrypcyjnej.

27. Imię, nazwisko i podpis 

osoby sprawdzającej (data): 

Katarzyna Bielawska, Joanna 

Lis, Cezary Michno

Kartę dostosowała do potrzeb projektu: Katarzyna Bielawska


