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16. Akta

10. Źródła i bibliografia 17. Ikonografia, negatywy foto

8. Historia 13. Właściciel, jego adres

9. Opis, znaki, sygnatury, napisy 14. Udostępnianie

Wysoka, masywna, czworoboczna płyta nagrobna, dwustopniowa, na niej posatawiona stela na 

dwustopniowej podstawie i cokole. 1)niewielki postument zdobiony po bokach imitacją szorstkiej 

faktury (pseudo rustyka), 2)na nim czworobok opatrzony od lica tablicą inskrypcyjną, w obramieniu 

ryty ornament wstęgowy z motywem grzebykowym, 3)czworobok z tablicą inskrypcyjną, ujęty w 

obramienie zwieńczone u góry łukiem odcinkowym, ornament jw.,   4)z tej struktury wyrasta 

zwieńczenie o lekko skośnych ścianach zakończone wolutą o zarysie półowalnym, ornament j.w., na 

narożnikach gałęzie liściaste, pośrodku lica relief krzyża, na przecięciu ramion medalion, poniżej 

krzyża dwa zdjęcia porcelanowe owalne;Inskrypcja dolna: Ś.†P. / Rypsyma z Jakubowiczów / 

TUNIKOWSKA / żona Nacz. Sądu w Kutach / zm.26/VII 1926 przeż.lat 47. / Prosi o Pozdrowienie 

Anielskie! Inskrypcja górna:  Ś.†P. / KAROL TUNIKOWSKI / NACZELNIK SĄDU W KUTACH / 

zm. w Truskawcu 16/VIII.1931.przeż. lat 63 / PROSI O POZDROWIENIE ANIELSKIE! Sygnatura 

kamieniarza na froncie postumentu steli, prawy górny róg:M.ANTONIAK/STANISŁAWÓW                                                                                   

stałe

15. Data i nr rejestru

Modernistyczny z reminiscencją secesji Lato 1926 r. post quem M.Antoniak, Stanisławów Podstawy plus cokół wys. 95 cm, szer. 

106 cm, gł 76 cm
1 Cmentarz komunalny           przy 

ul. Śniatyńskiej

3. Styl 4. Czas powstania 5. Autor, warsztat 6. Wymiary 7. Ilość 12. Miejsce przechowywania

1. Określenie zabytku 2. Materiały i technika  Miejscowość    KUTY

Stela u wezgłowia płyty nagrobnej stela piaskowiec , płyta lastryko

Gmina

Województwo                       

Iwanofrankowskie



20. Uwagi ogólne 21. Założył kartę

Nina Kordys

data

11.08.2009 Tadeusz M.Trajdos, 

22. Sprawdził

08.2019 Cezary Michno

data

19. Konserwacja a. Czas trwania b. Wykonawca

Drobne prace renowacyjne w sierpniu 2011 r.

18. Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie a. Data i nazwisko wpisującego

Stan zachowania dobry, w płycie nagrobnej krawędziowe ubytki kamienne, nieduże omszenia, w zwieńczeniu steli brak wyobrażenia w medalionie, inskrypcja 

doskonale czytelna.

11.08.2009 Tadeusz M.Trajdos 

16.08.2019 Sara Tarnarzewska, 

Angelika Pędzich, Magda 

Lucima


