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R a p o r t  z  r e a l i z a c j i  p r o j e k t u  
pn. „Cmentarze w Jabłonowie/Kosowie” [2021]

Realizacji projektu podzielony została na następujące części:

1) Kwerenda archiwalna, muzealna, instytucjonalna (wyznaczenie obszarów badań terenowych)

2) Badania terenowe na Ukrainie (Huculszczyzna):

a. Przeprowadzenie kwerend muzealnych oraz konsultacji z następującymi osobami:

Jarosława Tkaczuk - dyrektor Narodowego Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia- Kołomyja;

Jarosław Sakhro, Solomia Mardarowich, mieszkańcy miasta Kołomyja;

Mieszkańcy miejscowości Jabłonów i Kosów.

b. Wyznaczenie cmentarza/y do badań (ważnym elementem zwrotnym w badaniach terenowych było odkrycie,

iż Polacy mieszkający przed II wojną światową w Jabłonowie byli chowani na cmentarzu rzymsko-katolickim

w miejscowości Kosów, co skutkowało zmianą lokalizacji dalszych etapów realizacji projektu w odniesieniu

do pochówków rzymsko-katolickich)

c. opracowanie 200 kart obiektowych (na podstawie badań przeprowadzonych w 2021 roku na cmentarzach w

Jabłonowie i Kosowie)



Obiekt wyznaczony do inwentaryzacji w 2021 roku

miejscowość: Kosów
obwód: iwanofrankowski, Івано-Франківська область (obwód iwanofrankiwski) /woj. stanisławowskie (przed 1939)
rejon: kosowski
inne nazwy: Косiв [j. urzędowy]; Kosiv [j. angielski]; Kossiw [niemiecki], Косов [rosyjski];  קאסאוו [jidysz];  קוסוב[ j [hebrajski] 
wskazania GPS: N 48°19 52.5’

E 025°05 48.1’

Krótka charakterystyka cmentarza
Kosów to górskie miasteczko liczące 9,5 tys. mieszkańców, leżące nad rzeką Rybnicą, przy starym szlaku handlowym. Przed wojną 
słynęło z sadownictwa i licznych domów wczasowych. Przede wszystkim jednak Kosów to regionalne centrum handlowe. Było 
przedwojennym największym ośrodkiem tradycji huculskiego rękodzieła ludowego, obecnie jest ośrodkiem jego odrodzenia. 
Istnienie cmentarza katolickiego datowane jest na XIX wiek. Przed II wojną światową był miejscem pochówku Polaków z Kosowa 
oraz innych okolicznych miejscowości (w tym mieszkańców Jabłonowa). Cmentarz jest ogrodzony, posiada wybudowaną 
współcześnie kaplicę. Nekropolia położona jest na obrzeżach miejscowości. Na cmentarz można dostać od głównej drogi. Teren 
jest zadbany, trawa porastająca odpowiednio skoszona, co ułatwia dostęp do nagrobków. Obiekty zachowane w różnym stanie: 
stojące, pochylone, z ubytkami w piaskowcu. Na terenie cmentarza znajdują się również pochówki ukraińskie.



Obiekt wyznaczony do inwentaryzacji w 2021 roku

miejscowość: Jabłonów
obwód: iwanofrankowski, Івано-Франківська область (obwód iwanofrankiwski) /woj. stanisławowskie (przed 1939)
rejon: kosowski
inne nazwy: Яблунів [j. ukraiński]; Jabłonów (przed 1939); Yabluniv [j. angielski]; יַאבלָאנעווj [jidysz]; יאבלונוב[j. hebrajski];
wskazania GPS: N 48°24 39.0'

E 024°57 14.4’

Krótka charakterystyka cmentarza
Jabłonów to osiedle typu miejskiego  w rejonie kosowskim obwodu iwanofrankiwskiego Ukrainy,  odległe 20 km na północny 
zachód od Kosowa. Żydzi osiedlali się tu  od XVII wieku. W XIX w. istniała  już zorganizowana społeczność o charakterze 
handlowym, której wszyscy rabini wywodzili się z jednej rodziny. W 1900 r. Żydzi stanowili 59,4% ogółu ludności (1105 z 1861 
mieszkańców). Prawdopodobnie ze względu na tak dużą populację ludności żydowskiej zdecydowano się na utworzenie w 
miejscowości cmentarza żydowskiego. Powstanie cmentarza datowane jest na XVII wiek, ponieważ z tego okresu pochodzą 
najstarsze nagrobki. Na cmentarzu znajduje się ponad 300 macew. Nekropolia położona jest na obrzeżach wsi, na polanie, wzdłuż 
bocznej drogi. Przylega z jednej strony do gospodarstwa, z drugiej do pól uprawnych. Na cmentarz można dostać się z dwóch 
stron, od drogi głównej przez prywatną bramę lub z bocznej drogi, przejściem po kładce, przez rzeczkę i pole. Teren zadbany, trawa 
porastająca polanę odpowiednio skoszona, co ułatwia dostęp do macew. Na wielu nagrobkach występuje po kilka symboli, 
umieszczonych po środku, w większości widocznych i czytelnych. Obiekty zachowane w różnym stanie: stojące, pochylone, z 
ubytkami w piaskowcu.



Kwerenda archiwalna, muzealna, instytucjonalna
Kwerenda została przeprowadzona w okresie kwiecień-wrzesień 2021 na podstawie dostępnej bibliografii i materiałów znajdujących się
w archiwach oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych. Kontynuowano prace archiwistyczne w Muzeum Archeologicznym i
Etnograficznym w Łodzi, Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Historycznym we Lwowie, Muzeum
Etnograficznym i Przemysłu Artystycznego we Lwowie, Narodowym Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia (Kołomyja, Ukraina).
Celem kwerendy było poznanie historii, uzupełnienia wiedzy i wyznaczenia obszarów badawczych na Ukrainie (Huculszczyzna).

Badania terenowe na Ukrainie (Huculszczyzna)
Badania terenowe w ramach projektu rozpoczęły się konsultacjami muzealno-instytucjonalnymi, które miały miejsce w okresie IX-X 2021.
Konsultacje wiązały się z bezpośrednią współpracą m.in. z Narodowym Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi oraz z
Muzeum w Jaremczu. Dodatkowo przeprowadzone zostały objazdy terenowe na obszarze badanym wraz z wywiadami z miejscową
ludnością, których celem było dookreślenie lokalizacji zachowanych cmentarzy w tym regionie.

Wyznaczenie zachowanych cmentarzy do badań
W wyniku przeprowadzonych działań do badań w 2021 wyznaczono nekropolie w miejscowościach Kosów i Jabłonów.
Kwerenda terenowa jednoznacznie potwierdziła, iż Polacy mieszkający przed II wojną światową w Jabłonowie byli chowani na cmentarzu
rzymsko-katolickim w miejscowości Kosów, co skutkowało zmianą lokalizacji dalszych etapów realizacji projektu w odniesieniu do
pochówków rzymsko-katolickich. W Jabłonowie natomiast skoncentrowano się na opisie cmentarza żydowskiego, również w
świadomości lokalnej kojarzonego z dawną Rzeczpospolitą i nazywanego przez lokalnych mieszkańców „polskim” cmentarzem
żydowskim.
Zinwentaryzowanych w formie elektronicznej zostało 200 obiektów, dla których stworzono karty, stanowiące bazę ewidencyjną projektu.
W wyniku dalszej kwerendy dokonano także wyznaczenia następnych nekropolii w miejscowościach: Kuty i Delatyn. 

Założenia metodologiczne
Punktem wyjścia do inwentaryzacji była tzw. karta cmentarza, traktowana jako wstępne rozpoznanie obiektu. Prace koncentrowały się
głównie na obiektach powstałych do 1945 r. Przedmiotem naszych badań były nagrobki z inskrypcjami opartymi na alfabecie łacińskim
(cmentarz w Kosowie) oraz hebrajskim (cmentarz w Jabłonowie). Pominęliśmy natomiast obiekty z inskrypcjami zapisanymi cyrylicą
(chyba że nagrobek miał inskrypcję dwujęzyczną). Nagrobki z inskrypcjami opartymi na alfabecie łacińskim, wystawione współcześnie,
również zostały włączane w zakres prac. W miejscowości Kosów dokumentacji podlegały zarówno nagrobki zachowane w dobrym stanie,
jak i destrukty, które można było zidentyfikować jako pozostałość po polskich grobach.



Podsumowanie

Ważne było dla nas nie tylko udokumentowanie dziedzictwa kultury polskiej, ale też wskazanie obiektów wymagających

natychmiastowej ochrony i prac konserwatorskich. Ze względu na ograniczone środki finansowe, należałoby zapewne

w pierwszym rzędzie wybierać te najcenniejsze.

Sztuka cmentarzy to w większości dzieła lokalnych warsztatów. Systematyczne opracowywanie poszczególnych regionów daje

w dalszej perspektywie szansę na uchwycenie zachodzących między nimi różnego rodzaju korelacji. Pozwala także na uchwycenie

charakterystycznych dla danego regionu cech nagrobnych monumentów oraz poznanie zakresu importu dzieł sztuki sepulkralnej z

głównych ośrodków artystycznych. Niestety, w przypadku badań na Kresach Wschodnich często mamy do czynienia z prowadzeniem

inwentaryzacji wyrywkowo. Utrudnia to tworzenie syntetycznego obrazu sztuki sepulkralnej danego terenu. W przypadku prób

wyciągania syntetyzujących wniosków na podstawie przeprowadzonych już badań analitycznych są one obarczone – właśnie ze względu

na ich wybiórczy charakter – dużym prawdopodobieństwem błędu. Dlatego tak istotną kwestią wydaje się konsekwentne

kontynuowanie inwentaryzacji w stosunkowo krótkim czasie i na dookreślonym terytorium.

Obiekty przez nas inwentaryzowane opisywane zostały według wzoru tzw. kart białych, powszechnie wykorzystywanych przy tego typu

opracowaniach. Opis składa się z podania lokalizacji obiektu, jego wymiarów, materiału, z jakiego został wykonany, określenia czasu

powstania oraz proweniencji zabytku, a także odtworzenia inskrypcji (w przypadku cmentarza w Jabłonowie, niezbędne byłoby

dofinansowanie umożliwiające tłumaczenie inskrypcji hebrajskich). Całość uzupełnia dokumentacja fotograficzna (widok obiektu,

interesujące detale, sygnatury artysty, zdjęcia nagrobne, herby) oraz informacje dotyczące stanu zachowania. W swoich pracach

przyjęliśmy zasadę możliwie najmniejszej ingerencji w treść, z wyjątkiem pisowni rozdzielnej lub łącznej. Opracowane karty

inwentaryzacyjne przekazane zostaną do Instytutu Polonika/Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz umieszczone

w kompletnej formie elektronicznej na powstałym portalu internetowym dedykowanym dziedzictwu polskiemu Huculszczyzny. Dzięki

temu dostępne będą dla wszystkich zainteresowanych.



Inwentaryzacja – karty obiektów [2021]

W 2021 roku zinwentaryzowano cmentarze ulokowane w miejscowościach Jabłonów (żydowski) i Kosów (rzym-kat.). W sumie
stworzono dokumentację 200 obiektów, w formie kart zawierających:

- numer obiektu/karty
- miejscowość/region/państwo
- zdjęcie obiektu
- rodzaj obiektu
- autor
- data powstania
- materiał z jakiego został wykonany
- inskrypcja (tekst)
- inskrypcja (symbolika)
- tłumaczenie inskrypcji
- wskazania GPS
- wymiary w cm (szerokość/wysokość/grubość)
- opis, stan zachowania, uwagi
- stopka (autorzy – nazwa projektu)

Załączone karty obiektów:
Data inwentaryzacji: IX-X 2021

Numeracja:
Kosów: karty 1/1/2021 – 156/1/2021
Jabłonów: karty 157/2/2021 – 200/2/2021



Karta obiektu 1/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Nagrobek/NN piaskowiec II poł. XX wieku niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°19 52.5’
E 025°05 48.1’

110 x 40 x 40

Opis, tan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezrachowanym zwieńczeniem na 
cokole i podstawie. Krzyż przełamany. 
Cokół zamknięty prostą profilowaną 
płytą. Na ścianie frontowej inskrypcja 
nieczytelna. Zdegradowany, zawilgocenia 
na całej powierzchni, wysolenia, 
nawarstwienia biologiczne (mchy).

nieczytelna

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 2/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Nagrobek/NN piaskowiec II poł. XX wieku niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.7’
E 025°05 44.3’

115 x 42 x 42 

Opis, stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezrachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole. Krzyż niezachowany. 
Pierwszy stopień szerszy, drugi stopień 
węższy z profilowaną prostokątną płyciną na 
ścianie frontowej zwieńczony profilowanym 
gzymsem, zamknięty czterospadowo. Na 
zwieńczeniu fragment cokolika. Inskrypcja 
ryta, nieczytelna. Zdegradowany, przechylony, 
zawilgocenia na całej powierzchni, ubytki w 
pierwszym stopniu cokołu, wysolenia, 
nawarstwienia biologiczne (mchy i porosty).

nieczytelna

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 3/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż żeliwny/NN żeliwo XIX/XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.9’
E 025°05 44.2’

76 x 26 x 2 

Opis, stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone ażurowym 
krzyżem łacińskim; krzyż stylizowany: dłuższe 
ramię od 1/3 wysokości węższe ujęte po 
bokach zwiniętym liściem akantu, powyżej 
symetrycznie dwie postacie dziecięce z liściem 
palmy po lewej, po prawej z krzyżem. Postacie 
podtrzymują poprzeczne ramię w kształcie 
profilowanej płyciny z motywem łuku 
kotarowego w górnych narożnikach. Boki 
poprzecznego ramienia z motywem owocowo-
roślinnym. W zwieńczeniu lira. Odlew żeliwny, 
niesygnowany, przechylony, wysolenia, 
nawarstwienia biologiczne (mchy i porosty)

nieczytelna

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 4/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

krzyż na cokole piaskowiec XIX/XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 44.3’

176 x 37 x 34

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na cokole, w miejscu przecięcia 
ramion krzyż monogramowy (relief wklęsły). 
Cokół z owalną płyciną na ścianie frontowej. 
Inskrypcja nieczytelna. Wysolenia, 
nawarstwienia biologiczne (mchy).

nieczytelna

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 5/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

płyta nagrobna ze stellą
/Szpak Maria

piaskowiec, płyta 
granitowa

1930 niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.3’
E 025°05 44.9’

stella 108 x 75 x 11; płyta nagrobna: 40 x 
74 x 210

Opis, tan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
płytą nagrobną ze stellą u wezgłowia; 
Stella po lewej stronie ujęta krzyżem 
łacińskim na wspólnej podstawie. Na Stelli 
od frontu prostokątna płyta z rytą 
inskrypcją. Piaskowiec, płyta granitowa, 
niesygnowany. Stan dobry, nawarstwienia 
biologiczne (mchy), zawilgocenia, 
wysolenia.

ŚP / MARIA SZPAK / Z DOMU 

ZAHAJKIEWICZ/ + 1930 / BOŻE ZBAW JEJ 

DUSZĘ //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 6/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół na podstawie/NN piaskowiec II poł. XIX w. niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.3’
E 025°05 43.9’

96 x 46 x 42

Opis, stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone niezachowanym 
zwieńczeniem na dwustopniowym cokole i 
podstawie; pierwszy stopień niższy i szerszy z 
profilowanymi górnymi krawędziami, stopień 
drugi wyższy i węższy. Zdewastowany, 
wysolenia, nawarstwienia biologiczne (mchy i 
porosty)

nieczytelna

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 7/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

krzyż na cokole /z 
Planickomskich

piaskowiec XIX/XX w. niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.4’
E 025°05 43.4’

170 x 44 x 55

Opis, stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na wysokim cokole zwężającym się 
ku górze. Krzyż z cylindrycznymi ramionami. 
Cokół w formie skałek z prostokątną płytą 
zakończoną półkoliście na ścianie frontowej. 
Stan dobry, mało czytelna inskrypcja, 
nawarstwienia biologiczne (mchy) na krzyżu, 
wysolenia.

TU SPOCZYWAJĄ / […] Z PLANICKOM / 

SKICH [….] / […] 1939 / […] 1970 / 

1929 PROSZĄ O MO / DLITWĘ […] //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 8/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

krzyż na cokole /NN piaskowiec 1867 niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°19 53.4’
E 025°05 43.4’

127 x 45 x 43 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
krzyżem łacińskim na 
dwustopniowym cokole. Krzyż 
przechylony, wpuszczony wtórnie w 
cokół. Na dłuższym ramieniu ryte 
litery: INRI. Pierwszy stopień cokołu 
z profilowanymi krawędziami, na 
drugim stopniu od frontu 
prostokątna płycina z rytą 
inskrypcją. Cokół zwieńczony 
profilowanym gzymsem, zamknięty 
czterospadowo, z otworem w 
środku. 

Zniszczony, wysolenia, 
nawarstwienia biologiczne (mchy).

[…] / […]MOKA / […]AH / […] / […]IE / […] 18[…] 

[…] / LAT 48 //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 9/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż metalowy / Krasowski 
Jan

metal 1961 niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°19 53.1’
E 025°05 43.5’

230 x 96 x 5 

Opis, stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami. Na 
przecięciach ramion współczesna tablica 
metalowa w formie tarczy herbowej. 
Odlew metalowy, niesygnowany. 

Stan dobry, brak nagrobka.

Ś P / JAN / KRASOWSKI / + 12. 12. 1883 / + 

01. 01. 1961 / SPOCZYWAJ W POKOJU //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 10/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na 
cokole/NN

piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 43.6’

57 x 80 x 19 

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone pierwotnie 
krzyżem na cokole i 
podstawie. Krzyż 
niezrachowany. Cokół o 
ściętych górnych 
krawędziach z 
profilowanym 
cokolikiem pośrodku. Na 
ścianie frontowej 
prostokątna płycina. 
Inskrypcji brak. 
Destrukt, wysolenia, 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy i 
porosty).

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 11/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół/Aleksander 
Wysocki

piaskowiec 1856 niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.1’
E 025°05 43.9’

80 x 39 x 38 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole. Na ścianie 
frontowej profilowana prostokątna 
płycina zakończona w górnych i dolnych 
narożnikach podwieszonym łukiem. Cokół 
zwieńczony płaską profilowaną płytą; na 
płycie zachowany fragment cokoliku.

Zdegradowany, przechylony, wysolenia, 
nawarstwienia biologiczne (mchy), 
zawilgocenia.

ALEKSANDER/WYSOCKI / 19 LIPCA 1856//

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 12/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół /Wysocka 
Adela

piaskowiec 1856 niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 43.8’

155 x 53 x 52

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole na podstawie. 
Stopień pierwszy zakończony 
profilowanymi górnymi krawędziami. Na 
ścianie frotowej stopnia drugiego 
prostokątna płycina z podwieszonym 
łukiem w narożnikach. Cokół zwieńczony 
płaską profilowaną płytą, pośrodku 
zachowany cokolik. 

Na płycinie inskrypcja (relief wypukły): 
Zniszczony, wysolenia, zawilgocenia, 
nawarstwienia biologiczne (mchy).

ADELI / Z HERBU / WYSOCKA/ 12 WRZE / 
ŚNIA / 1856 //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 13/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data 
powstania

Autor

Krzyż na cokole /Jaworska 
Katarzyna

piaskowiec 1857 niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 43.9’

90 x 48 x 40

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole. Krzyż 
niezachowany. Pierwszy stopień z 
profilowanymi górnymi krawędziami. Cokół 
zwieńczony płaską profilowaną płytą; na niej 
pośrodku zachowany fragment cokoliku. 

Na ścianie frontowej prostokątna płycina z 
podwieszonym łukiem w narożnikach. 

Mocno zniszczony, zawilgocenia, wysolenia, 
nawarstwienia biologiczne (mchy). 

strona południowa: S. P. KATARZYNY 
JAWORSKI […]URODZONA//. 

strona północna: TU SPOCZYWAJĄ 
ZWŁOKI Ś. P. ROZALINY JAWORSKIEJ / 
URODZONA [..] STYCZNIA  […] //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 14/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN żelazo I poł. XX w. niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.9’
E 025°05 44.0’

200 x 106 x 6

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami. 
Widoczna mogiła.

Odlew metalowy, polichromowany, 
niesygnowany.

Złuszczenia farby na całej powierzchni, 
widoczne skorodowania. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 15/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN żelazo I poł. XX w. niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.8’
E 025°05 43.9’

181 x 108 x 6

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami. 
Widoczna mogiła. 

Odlew metalowy, polichromowany, 
niesygnowany.

Złuszczenia farby na całej powierzchni, 
widoczne skorodowania.

Brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 16/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN żelazo I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.8’
E 025°05 43.9’

183 x 185 x 5

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami. 
Widoczna mogiła. 

Odlew metalowy, polichromowany, 
niesygnowany.

Złuszczenia farby na całej powierzchni, 
widoczne skorodowania.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 17/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN metal I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.5’
E 025°05 43.6’

142 x 81 5

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych nasadkami z guzami. 

Odlew metalowy, niesygnowany.

Brak uszkodzeń, plamy rdzy.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 18/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż /Kaszyńska 
Anna

metal 1931 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.6’
E 025°05 43.5’

161 x 83 x 5

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówki oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami. Na 
przecięciu ramion prostokątna metalowa 
tabliczka. z inskrypcją.

Odlew metalowy, niesygnowany.

Bez uszkodzeń, plamy rdzy.

Ś. P. / KASZYŃSKA / ANNA / C. PIOTRA / 

1925-1931 //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 19/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN metal I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.6’
E 025°05 43.6’

146 x 80 x 5

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych nasadkami z guzami. Na 
przecięciu ramion wąski prostokątny otwór. 
Widoczny zarys mogiły.

Odlew metalowy, niesygnowany.

Brak uszkodzeń, widoczne skorodowania.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 20/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Nagrobek /Kaszyński Piotr Piaskowiec, tablica 
granitowa

1968 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.6’
E 025°05 43.6’

210 x 102 x 45

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na cokole. Cokół o wklęsłych 
bokach z profilowaną fakturowaną płyciną. 
Na ścianie frontowej prostokątna płyta z 
inskrypcją (relief wypukły).

Zawilgocenia, nawarstwienia biologiczne 
(mchy).

Ś. + P. / TU SPOCZYWA / KASZYŃSKI / 

PIOTR / S. JANA/ 5. X. 1882 / + 27. 12. 

1968 //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 21/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Mogiła /Kaszyński Jan Drewno, tablica 
żelazna

XX/XXI w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 52.7’
E 025°05 43.4’

krzyż 107 x 57 x 3,5; 
mogiła 41 x 212 x 111

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone mogiłą w 
drewnianym obramieniu 
u wezgłowia której 
znajduje się krzyż 
łaciński. Na ramionach 
krzyża snycerski 
ornament wstęgowy, na 
przecięciu ramion 
prostokątna metalowa 
tabliczka z inskrypcją. 
Drewno, niesygnowany, 
stan dobry.

TU SPOCZYWA / JAN 

KASZYŃSKI / SYN PIOTRA 

/ UR. 5. 04. 1924 ZM. 10. 

10. 2019 / PROSI O 

MODLITWĘ//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 22/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Grobowiec ziemny /Kaszyńska 
Krystyna

Lastryko, granit 1999 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 52.7’
E 025°05 43.5’

tablica 98 x 47 x 9; 
grobowiec 65 x 95 x 240

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone grobowcem 
ziemnym na planie 
prostokąta, nakrytym 
płytą, u wezgłowia 
której stella kształtem 
zbliżona do trapezu. Na 
stelli w górnym lewym 
narożniku ryty krzyż z 
liściem palmy, niżej 
pośrodku owalna 
porcelanowa fotografia 
kobiety, pod fotografią 
ryta inskrypcja. Pod 
inskrypcją, poziomo ryta 
róża.
Stan dobry.

Ś. + P. / KRYSTYNA / 

KASZYŃSKA / Z 

WOŁOSZCZUKÓW / 1935 

– 1999 / PROSI O 

MODLITWĘ //. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 23/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/Kaszyński 
Jan

metal 1920 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.6’
E 025°05 43.5’

163 x 83 x 5

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami. Na 
przecięciu ramion prostokątna metalowa 
tabliczka z inskrypcją.

Odlew metalowy, niesygnowany, 
nawarstwienia biologiczne (mchy), stan 
dobry.

Ś + P / KASZYŃSKI / JAN/ SYN MICHAŁA/ 
1828 – 1920 / PROSI O MODLITWĘ//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 24/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.9’
E 025°05 43.4’

162 x 47 x 10

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na dwustopniowym cokole na 
podstawie. Pierwszy stopień zwężający się ku 
górze z prostokątną płyciną pośrodku ściany 
frontowej. Drugi stopień analogicznie 
zwężający się ku górze. Inskrypcji brak. 

Zawilgocenia na całej powierzchni, 
nawarstwienia biologiczne (mchy), wysolenia 
na podstawie, wżery.

Brak

utorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 25/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż /Ignacy i Weronika 
Gruszkowscy

beton, granit 1954 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 43.5’

145 x 112 x 14

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na cokole na podstawie. W każdym 
zakończeniu ramienia powtórzony krzyż 
grecki (relief wypukły). Cokół trójdzielny: 
części boczne niższe o ściętych górnych 
krawędziach, część środkowa wyższa, o 
wklęsłych bokach zamknięta prosto. Na 
ścianie frontowej, pośrodku prostokątna 
tabliczka z rytą inskrypcją:.

Zawilgocenia, nawarstwienia biologiczne 
(mchy), wżery.

Ś. + P. / IGNACY I WERONIKA / 
GRUSZKOWSCY / 1878 R. NAR. 1879 / 
1949 R. ZM. 1954 R. //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 26/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data 
powstania

Autor

Grobowiec ziemny /Tkaczuk Halina granit 2001 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 43.4’

płyta 89 x 84 x 14, 
grobowiec 35 x 78 x 167

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone grobowcem 
ziemnym na planie 
prostokąta, nakrytym 
wysoką płytą, na 
podstawie. U wezgłowia 
współczesna czarna 
stella zbliżona kształtem 
do trapezu, ujęta z lewej 
strony krzyżem łacińskim 
w kolorze beżowym. Na 
stelli ryta inskrypcja.
Płyta czarno-beżowa, w 
prawym dolny rogu 
czarna stylizowana waza. 
Stan dobry.

TU SPOCZYWA / Ś. + P./ 

HALINA TKACZUK / Z 

HORBOWYCH / 19. 09. 

1928  14. 11. 2001 / 

PROSI O MODLITWĘ //. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 27/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na 
cokole/NN

piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.3’
E 025°05 43.2’

110 x 47 x 45

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole. Krzyż 
niezrachowany. Pierwszy stopień niższy z 
profilowanymi górnymi krawędziami, drugi 
stopień zwieńczony płaską profilowaną płytą. 
Na ścianie frontowej prostokątna płycina z 
podwieszonym łukiem w narożnikach. 
Inskrypcji brak.

Zdegradowany, pierwszy stopień spękany, 
ubytki wietrzeniowe na drugim stopniu 
cokołu. 

Brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 28/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Tatrzanowska
Amelie

piaskowiec 1887 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.3’
E 025°05 43.1’

120 x 76 x 76

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone pierwotnie 
krzyżem na cokole w 
formie skałek, na 
podstawie. Krzyż 
niezachowany. Na 
ścianie frontowej płycina 
w formie zwoju, zbliżona 
kształtem do prostokąta, 
z wypukłorzeźbionym
liściem akantu pod 
dolną krawędzią. Na 
płycinie ryta inskrypcja. 
Piaskowiec, 
niesygnowany.
Zdegradowany, 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy i 
porosty), wżery.

AMALIE / 
TATRZANOWSKA / 1887 
/ […] / JOHAN 
TATRZANOWSKI //. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 29/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.4’
E 025°05 42.7’

100 x 58 x 59

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezrachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole i dwustopniowej 
podstawie. Pierwszy stopień cokołu z 
profilowanymi górnymi krawędziami, drugi 
stopień z uszkodzoną górną krawędzią.

Zdegradowany, spękania na cokole, 
nawarstwienia biologiczne (porosty), 
wysolenia.

Brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 30/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół /Wolski Kalixt piaskowiec 1869 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.3’
E 025°05 42.8’

103 x 58 x 51

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezrachowanym zwieńczeniem na cokole. 
Cokół z profilowaną płyciną zamknięty płaską 
profilowaną płytą. Na płycie cokolik. Na 
płycinie ryta inskrypcja: Pod inskrypcją 
nieduża wnęka w kształcie tarczy herbowej.

Zdegradowany, pęknięta płyta cokołu, ubytki 
wietrzeniowe na całej powierzchni. 

TU SPOCZYWAJĄ ZWŁO/ KI KALIXTA Z 

DUNÓW/ WOLSKIEGO ZMARŁEGO/ DNIA 

29 GRUDNIA 1869/ W 35 ROKU ŻYCIA//.  

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Przestrzeń końca czasu” (2021)



Karta obiektu 31/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Grobowiec ziemny /Bratkowski Jan piaskowiec I poł. XX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 43.2’

78 x 100 x 193

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone grobowcem 
ziemnym na planie 
prostokąta, nakrytym 
płytą, na podstawie. U 
wezgłowia prostokątna 
stella zamontowana 
ukośnie. Na płycie krzyż 
łaciński 
wypukłorzeźbiony. Na 
stelli prostokątna 
tabliczka z inskrypcją.
Piaskowiec, 
niesygnowany.
Zdegradowany, spękania 
i ubytki płyty, 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy), 
wysolenia.

Ś + P/ JAN BATKOWSKI /  

[...]  60 LAT [...] //. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 32/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na 
cokole/NN

piaskowiec I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.8’
E 025°05 43.2’

124 x 101 x 14

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na cokole, na podstawie. W każdym 
zakończeniu ramienia powtórzony krzyż 
grecki (relief wypukły). Cokół trójdzielny: 
części boczne niższe o ściętych górnych 
krawędziach, część środkowa wyższa, o 
wklęsłych bokach zamknięta prosto. Na 
ścianie frontowej prostokątna płycina. 
Inskrypcji brak. 

Zdegradowany, nawarstwienia biologiczne 
(mchy), wżery.

Brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 33/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż /Sitnik Piotr metal II poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.9’
E 025°05 43.3’

173 x 122 x 4

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami. 
Widoczny zarys mogiły. Na przecięciu ramion 
prostokątna tabliczka 
z malowaną inskrypcją. Widoczne 
skorodowania.

Ś. + P./ PIOTR / SITNIK //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 34/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż /Wolski Michał metal II poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.7’
E 025°05 43.3’

163 x 121 x 4

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami. 
Widoczna mogiła. Na przecięciu ramion 
krzyża prostokątna malowana metalowa 
tabliczka z inskrypcją.

Odlew metalowy, polichromowany, 
niesygnowany. 

Złuszczenia farby na całej powierzchni, 
skorodowania.

MICHAŁ WOLSKI [….] //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 35/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż /Wołoszczuk Jan metal II poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.7’
E 025°05 43.3’

163 x 121 x 4

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami. 
Widoczna mogiła. Na przecięciu ramion 
krzyża prostokątna malowana metalowa 
tabliczka z inskrypcją.

Odlew metalowy, polichromowany, 
niesygnowany.

Złuszczenia farby na całej powierzchni, 
widoczne skorodowania.

Ś + P/ JAN / WOŁOSZCZUK/ […] //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 36/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Wiśniowski 
Michał

piaskowiec 1863 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.6’
E 025°05 43.0’

199 x 64 x 12

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na dwustopniowym cokole. Stopień 
pierwszy z profilowanymi górnymi 
krawędziami. Stopień drugi z prostokątną 
płyciną na ścianie frontowej z łukiem 
podwieszonym w narożnikach, zamknięty 
profilowaną płaską płytą. Na płycinie ryta 
inskrypcja.  

Ubytki wietrzeniowe, wżery, zawilgocenia, 
wysolenia, nawarstwienia biologiczne 
(mchy).

TU / SPOCZYWA / JĄ ZWŁOKI / MICHAŁA 
WIŚNIOW/ SKIEGO ZM/ 1863 //.  

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 37/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /NN piaskowiec II poł XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.6’
E 025°05 42.9’

110 x 43 x 46

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na cokole, na podstawie. Krzyż 
złamany. 

Cokół zamknięty profilowaną płaską płytą. Na 
ścianie frontowej prostokątna płycina z 
podwieszonym łukiem w narożnikach z rytą 
inskrypcją.

Zdegradowany, uszkodzony, wżery, 
nawarstwienia biologiczne (mchy), ubytki 
wietrzeniowe.

TU / SPOCZYWAJĄ / ZWŁOKI Ś. P./ 
FRANCISZKA / […..] / SIER […] //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 38/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Grobowiec ziemny/NN metal, beton I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.8’
E 025°05 42.9’

krzyż 117 x 90 x 5, grobowiec: 24 x 84 x 
200.

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone grobowcem 
ziemnym na planie prostokąta, nakrytym 
płytą.

U wezgłowia krzyż łaciński rurkowy na 
cokole. Cokół trójdzielny: części boczne niższe 
o ściętych górnych krawędziach, część 
środkowa wyższa zamknięta prosto. 

Odlew metalowy, grobowiec betonowy, 
niesygnowany.

Brak zakończeń ramion krzyża, skorodowania; 
płyta nagrobna pęknięta, nawarstwienia 
biologiczne (mchy), wżery. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 39/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole 
/NN

granit II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.7’
E 025°05 42.6’

96 x 48 x 42

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem z figurą Chrystusa na 
dwustopniowym cokole, na podstawie. Krzyż 
ułamany, postać Chrystusa uszkodzona, 
wtórnie zamontowana na nakryciu cokołu. 
Pierwszy stopień cokołu z profilowanymi 
górnymi krawędziami. Na ścianie frontowej 
drugiego stopnia cokołu prostokątna płycina 
z podwieszonym łukiem w narożnikach. 
Inskrypcji brak. Cokół zamknięty płaską 
profilowaną płytą.  

Zawilgocenia, nawarstwienia biologiczne 
(mchy), ubytki wietrzeniowe, uszkodzenia 
mechaniczne.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 40/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole/NN granit II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.8’
E 025°05 42.6’

105 x 50 x 48

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole, na 
podstawie. Pierwszy stopień z profilowanymi 
górnymi krawędziami. Na ścianie frontowej 
drugiego stopnia cokołu prostokątna płycina 
zakończoną górą podwójną arkadką. Cokół 
zamknięty płaską profilowaną płytą z 
fragmentem cokolika pośrodku. Na płycinie 
ryta inskrypcja.

Zawilgocenia, nawarstwienia biologiczne 
(mchy), wżery, uszkodzenia mechaniczne. 

TU SPOCZE/ WAJĄ ZWŁOKI / Ś P FRANCI / 

SZKA STASNY/ GO LEKARZA/ BANSKI  […] 

//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 41/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 42.6’

50 x 50 x 28

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone 
niezrachowanym 
zwieńczeniem na cokole. 
Krzyż złamany.
Granit, niesygnowany.
Destrukt, cokół pęknięty, 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy), 
wżery.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 42/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na 
cokole/NN

piaskowiec II poł. XIX w. niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 42.5’

97 x 37 x 37

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole. Krzyż 
niezrachowany. Pierwszy stopień ze ściętymi 
górnymi krawędziami. Drugi stopień 
z profilowanymi górnymi krawędziami 
zamknięty czterospadową płytą. Inskrypcji 
brak.

Zniszczony, ubytki wietrzeniowe, wysolenia, 
nawarstwienia biologiczne (mchy i porosty).

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 43/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na 
cokole/NN

Piaskowiec, metal II poł. XIX w. niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 42.3’

105 x 35 x 33

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole. 
Zachowany metalowy profilowany cokolik. 
Stopnie cokołu z profilowanymi górnymi 
krawędziami. Cokół zamknięty 
czterospadową płytą z metalową krawędzią. 
Inskrypcji brak.

Zniszczony, ubytki wietrzeniowe, 
zawilgocenia I stopnia cokołu.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 44/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na 
cokole/NN

piaskowiec II poł. XIX w. niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.8’
E 025°05 42.2’

123 x 46 x 48

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezrachowanym zwieńczeniem na cokole, o 
który oparta prostokątna płyta. Inskrypcji 
brak.

Zniszczony (destrukt), wysolenia, ubytki 
wietrzeniowe, nawarstwienia biologiczne 
(mchy).

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 45/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Grobowiec/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 52.7’
E 025°05 42.1’

146 x 296 x 354

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone grobowcem 
na planie prostokąta, na 
cokole wykonanym z 
piaskowca. Na ścianie 
frontowej prostokątna 
profilowana płyta z 
wklęsłorzeźbionym
krzyżem łacińskim, z 
dwiema metalowymi 
antabami po bokach. 
Grobowiec nakryty 
uskokowo dwiema 
płytami. Zawilgocenia w 
partii cokołowej, ubytki 
wietrzeniowe, 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy, 
bluszcz), wysolenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 46/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data 
powstania

Autor

Grobowiec ziemny /Sas 
Brzeźnicki Stefan

Beton, płyta granitowa 1931 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 52.6’
E 025°05 42.4’

grobowiec 40 x 201 x 310, 
cokół 182 x 113 x 58, krzyż 
80 x 50 x 12

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone grobowcem 
ziemnym na planie 
prostokąta, nakrytym 
płytą dwuspadową (o 
małym kącie 
nachylenia). U 
wezgłowia krzyż łaciński 
na cokole w formie 
skałek. Na ścianie 
frontowej cokołu 
prostokątna płyta z rytą 
inskrypcją.
Płyta spękana, ubytki 
wietrzeniowe, 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy, 
trawa), wżery.

Ś. + P. / STEFAN SAS 

BEREŹNICKI / 1846 

+1931/ KS. KANONIK/ 

MAKSYMILIAN ŁABĘDŹ/ 

MAJEWSKI,  ANIELA/ SAS 

/ BEREŹNICKA/ [….]//

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 47/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Grobowiec ziemny /NN beton I poł. XX w. niesygnowany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 52.4’
E 025°05 42.3’

55 x 230 x 336

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone grobowcem 
ziemnym na planie 
prostokąta, nakrytym 
płytą. Zwieńczenie 
niezachowane, inskrypcji 
brak.

Płyta spękana, 
wysolenia, 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy, 
trawa), wżery.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 48/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Grobowiec /Rodzina 
Sawicckich

beton, płyty granitowe 1907 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 52.4’
E 025°05 41.8’

332 x 351 x 351

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone grobowcem 
na planie prostokąta. W 
zwieńczeniu krzyż 
łaciński z 
wypukłorzeźbioną figurą 
Chrystusa na cokole. 
Chrystus z perizonium 
na biodrach. Cokół o 
ściętych górnych 
krawędziach i wklęsłych 
bokach, z czaszką i 
piszczelami u góry (relief 
wypukły). Poniżej 
prostokątna tablica z 
rytą inskrypcją.

Tablica górna: TOMASZ 

SAWICKI *18 [..] + 1907./ 

MARIA Z JARZYŃSKICH 

SAWICKA *1843. +1910/ 

ANTONI SAWICKI *1871 +//.

środkowa tablica: [..] ZINY 

SAWICKICH//.

Dolna tablica: TOMASZ 

SAWICKI / 1828 – 1907/ 

ANTONI SAWICKI / 1871 -

1930 / ANNA KORCZYŃSKA/ 

1915 – 1998/ Z DOMU 

SAWICKICH/ MARIA 

SAWICKA/ 1843-1910/ Z 

DOMU JARZYŃSKICH / 

ANNA SAWICKA/ 1883 –

1947/ Z DOMU 

KUSNIERZÓW/ JANINA 

BORYSEWICZ / 1919 – 20/ Z 

DOMU KORCZYŃSKICH//

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Przestrzeń końca czasu…” (2021)



Karta obiektu 49/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Grobowiec / Fischerowa 
Paulina

Beton, marmur 1909 niesygnowany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.7’
E 025°05 41.8’

270 x 210 x 270

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone grobowcem na 
planie prostokąta nakrytym płytą. 

W zwieńczeniu krzyż łaciński na 
profilowanym cokoliku oraz na cokole, na 
podstawie. Cokół o ściętych górnych 
krawędziach i lekko wklęsłych bokach. Na 
ścianie frontowej prostokątna płyta z rytą 
inskrypcją. Ściana frontowa grobowca 
boniowana z prostokątną płyciną pośrodku. 
W płycinie w środku krzyż, po bokach dwie 
metalowe antaby. 

Beton, płyta marmurowa, niesygnowany.

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy), ubytki tynku, pęknięta 
płyta z inskrypcją. 

PAULINA Z NIGRUNÓW / FISCHEROWA / 
*1851 1909//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 50/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół /Chaberska Karolina piaskowiec 1930 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.9’
E 025°05 42.1’

126 x 37 x 35

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na 
trzystopniowym cokole, na podstawie, z 
zachowanym profilowanym cokolikiem. 
Pierwszy stopień o ściętych górnych 
krawędziach, drugi stopień z profilowanymi 
górnymi krawędziami, trzeci nakryty 
profilowaną płytą o ściętych górnych 
krawędziach. Od frontu profilowana 
prostokątna płycina z rytą inskrypcją (część 
liter polichromowanych).

Zniszczony, zawilgocenia, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, trawy), ubytki 
wietrzeniowe, wżery.

KAROLINA / CHABERSKA/ ZMARŁA 11/12 

1930 / PO LATACH / CIĘŻKIEGO ZNOJU/ 

NIECHAJ SPOCZYWA/ W SPOKOJU//

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 51/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół z krzyżem / Kawun Anna beton I poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.0’
E 025°05 41.8’

Krzyż na cokole: 190 x 44 x 41; 
obramowanie: 44 x 100 x 190

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
opaską na podmurówce, u wezgłowia której 
dwustopniowy cokół z krzyżem łacińskim na 
cokoliku. Na krzyżu widoczny ślad po 
przedstawieniu figury Chrystusa. Cokolik 
zwężający się ku górze w formie 
schematycznych skałek. Na ścianie frontowej 
prostokątna płyta z rytą inskrypcją.

Wewnątrz opaski miejsce na nasadzenia. 

Ubytki wietrzeniowe, ubytki mechaniczne, 
wżery. 

ANNA KAWUN/ PRZEŻYWSZY 72 LAT/ 

PROSI O ZDROWAŚ MARYĘ//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 52/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Stella /Kawalec Tadeusz piaskowiec 1933 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.8’
E 025°05 41.7’

138 x 73 x 23

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
stellą ujętą po lewej stronie krzyżem 
łacińskim i wąskim prostopadłościanem 
wspartym na kuli, na wspólnej podstawie. Na 
krzyżu wyryty analogiczny krzyż. Na ścianie 
frontowej ryta inskrypcja.

Widoczny ślad mogiły. 

Ubytki wietrzeniowe, zawilgocenia, 
nawarstwienia biologiczne (mchy)

TADEUSZ KAWALEC / SŁUCHACZ PRAW U. 

J. K. / LAT 25 + 10. V. 1933 r. //. 

WSZYSTKO CO NAJDROŻSZE MIAŁAM / W 

TYM GROBIE SIĘ MIEŚCI/ ŚMIERĆ MI GO 

ZABRAŁA/ PRÓCZ ŻALU I BOLEŚCI/ 

SIOSTRA//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 53/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokoliku /NN beton I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.8’
E 025°05 41.6’

137 x 39 x 35

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem łacińskim na profilowanym cokoliku 
na trzystopniowym cokole. Krzyż złamany 
umieszczony na ziemi przed cokołem, na 
cokoliku zachowany niewielki fragment. 
Pierwszy stopień o ściętych górnych 
krawędziach, drugi stopień z profilowanymi 
górnymi krawędziami i prostokątną płyciną 
zamkniętą półkoliście na ścianie frontowej, z 
rytą inskrypcją (nieczytelna). Trzeci stopień 
zamknięty prostokątną profilowaną płytą.   

Beton, niesygnowany.

Ubytki wietrzeniowe i mechaniczne, 
zawilgocenia, nawarstwienia biologiczne 
(mchy, porosty).

nieczytelna

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 54/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Tabliczka inskrypcyjna /Kalinowski 
Józef

żeliwo 1923 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 52.7’
E 025°05 41.7’

21 x 29,5 x 0,5

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone prostokątną 
tabliczką z inskrypcją. 
Wzdłuż krawędzi wąska 
wstęga o wolutowych 
narożach. Inskrypcja z 
odlanym napisem 
wypukłym:
Odlew żeliwny, 
niesygnowany.
Skorodowania przy 
dolnej krawędzi.

+ / JÓZEF / KALINOWSKI / 
DYREKTOR ODDZIAŁU 
BANKU Z.Z.P./ W 
NOWOGRÓDKU/ *8-10 
1890 + 2-VIII 1923//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 55/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN metal I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.7’
E 025°05 41.9’

190 x 83 x 20

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami na 
cokole, na podstawie. Na przecięciu ramion 
owalna tabliczka pierwotnie polichromowana 
z inskrypcją. Inskrypcji brak. Cokół o 
wklęsłych bokach z częścią środkową wyższą. 
Widoczny zarys płyty nagrobnej.

Odlew metalowy, beton, niesygnowany.

Widoczne skorodowania, złuszczenia farby, 
nawarstwienia biologiczne (mchy), wżery. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 56/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Płyta nagrobna /Galicka 
Helena

Beton, metal 1928 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm 
(wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.4’
E 025°05 41.8’

Wymiary: krzyż 174 x 
86,5, płyta nagrobna: 67 
x 156 x 229 

opis, stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
prostokątną płytą nagrobną, na 
podstawie. U wezgłowia 
metalowy krzyż rurkowy 
polichromowany o ramionach 
zakończonych ażurowymi 
trójkołami na cokole. Na 
przecięciu ramion tabliczka w 
formie kartusza herbowego z 
namalowanym medalionem z 
wizerunkiem Marii tuż pod 
górną krawędzią i malowaną 
niżej inskrypcją. Cokół 
trójdzielny: część środkowa 
wyższa prostokątna, części 
boczne niższe, prostokątne. W 
płycie nagrobnej prostokątny 
otwór na nasadzenia. Krzyż w 
dobrym stanie, płyta nagrobna z 
podstawą i cokołem z ubytkami 
mechanicznymi  i 
wietrzeniowymi, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), wżery.

Ś. P. / GALICKA / 
HELENA / 
PRZEŻYWSZY 21 L / + 
15. 01. 1928./ 
SPOCZYWAJ W 
POKOJU//

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 57/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokoliku / Markiewicz 
Abrahamicz Maria

beton, płyta inskrypcyjna 
marmurowa

1920 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 52.4’
E 025°05 42.0’

265 x 51 x 38

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem łacińskim na 
dwustopniowym cokoliku 
i dwustopniowym cokole, na podstawie. Krzyż z 
ramionami o przekroju sześcioboku 
z wyrytym mniejszym krzyżem na przecięciu ramion. 
Pierwszy stopień cokoliku z dwiema profilowanymi 
płycinami w kształcie leżącego prostokąta, drugi 
stopień z profilowanymi górnymi krawędziami. 
Pierwszy stopień cokołu z profilowanymi górnymi 
krawędziami, na ścianie frontowej drugiego stopnia 
prostokątna płycina zwieńczona naczółkiem 
półkolistym. W płycinie tablica z rytą inskrypcją. 

Uszkodzony pierwszy stopień cokołu, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, porosty, bluszcz), wysolenia.

TU SPOCZYWA Ś. P. / MARIA Z 

MARKIEWICZÓW/ 

ABRAHAMOWICZOWA / * 1853 

W KUTACH + 25. XI. 1920 W 

KOSOWIE/ PROSI O MODLITWĘ 

//

Autorzy: Andrzej Białkowski, 
Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja 
cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 58/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokoliku /Tarnowski 
Apolinary

granit 1937 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.3’
E 025°05 41.7’

181 x 80 x 26

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na cokoliku i prostokątnym cokole. 
Cokolik zbliżony w kształcie do prostokąta z 
wklęsłymi bokami. Na ścianie frontowej 
cokołu ryta inskrypcja. 

Stan dobry, drobne ubytki kamienia. 

Ś. P. / APOLINARY TARNAWSKI / 

OBROŃCA LWOWA / *1896 +1937 / 

SPOKÓJ JEGO DUSZY //. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 59/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

obelisk/Tarnawsk
i Teofil

Beton, marmur nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.4’
E 025°05 41.7’

250 x 61 x 45

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone obeliskiem o 
ściętych górnych krawędziach na cokole. Na 
obelisku od frontu krzyż (pierwotnie 
polichromowany) z ramionami zakończonymi 
romboidalnie. Pod krzyżem ślad po owalnym 
medalionie. U dołu profilowana płycina z 
marmurową płytą z rytą inskrypcją.

Cokół o górnych profilowanych krawędziach z 
rozetą pośrodku.

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), wżery.

Przód: + / D. O. M. / TU SPOCZYWA Ś. P. / 

TEOFIL / TARNAWSKI / DYREKTOR DEP. 

RACH./ WYDZIAŁU KRAJOWEGO / * 1 

STYCZNIA 1842 / 20 SIERPNIA 1905/ 

PROSI O MODLITWĘ //. 

tył: D.O.M. / TU SPOCZYWA / Ś. P. 
STANISŁAW TATNAWSKI / UKOŃCZONY 
TECHNIK LEŚNICTWA / * 7 PAŹDZIERNIK 
1873 + 16 CZERWCA 1909/ PROSI O 
MODLITWĘ//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 60/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Fokszej Aniela Metal, beton 1947 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.4’
E 025°05 41.6’

195 x 87 x 180

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami, na 
cokole. Cokół na prostokątnej opasce na 
wysokiej podmurówce. Na przecięciu ramion 
krzyża tablica w formie tarczy herbowej z 
malowaną inskrypcją i owalnym medalionem 
z wizerunkiem Matki Boskiej.

Wewnątrz opaski miejsce na nasadzenia. 
Cokół trójboczny: boki o prostych górnych 
krawędziach, część środkowa wyższa 
zamknięta prosto. 

Odlew metalowy polichromowany, opaska 
betonowa, niesygnowany.

Nawarstwienia biologiczne (mchy), ubytki 
wietrzeniowe, ubytki farby na krzyżu

Ś. P./ FOKSZEJ / ANIELA / PRZEŻYWSZY 66 
L. / 23. 01. 1947 / SPOCZYWAJ W 
POKOJU//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 61/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Fokszej Eugenia Metal, beton 1951 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.4’
E 025°05 41.6’

195 x 87 x 180

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami, na 
cokole. Cokół na prostokątnej opasce na 
wysokiej podmurówce. Na przecięciu ramion 
krzyża tablica w formie tarczy herbowej z 
malowaną inskrypcją, z owalnym 
medalionem z wizerunkiem Matki Boskiej. 
Cokół trójboczny: boki niższe o prostych 
górnych krawędziach, część środkowa wyższa 
zamknięta prosto. Wewnątrz opaski miejsce 
na nasadzenia. 

Odlew metalowy polichromowany, opaska 
betonowa, niesygnowany.

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy), ubytki farby na krzyżu

Ś. P./ FOKSZEJ / EUGENIJA/ PRZEŻYWSZY 

43 L./ + 14. 07. 1951 / SPOCZYWAJ W 

POKOJU//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 62/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Burs 
Stasieńka

Piaskowiec, płyta 
marmurowa

1880 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.6’
E 025°05 42.9’

290 x 65 x 65 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na profilowanej bazie i cokoliku, na 
dwustopniowym cokole. Krzyż z ramionami 
sześciobocznymi, z prostokątnym dołem 
ramienia podłużnego, z wypukłorzeźbionym
wieńcem kwiatowo-liściastym 
przewieszonym przez ramiona. Na cokoliku 
od frontu płycina o ściętych ćwierćkoliście
narożach. Wewnątrz płyta z rytą inskrypcją.

Pierwszy stopień z profilowaną płyciną w 
kształcie leżącego prostokąta. Drugi stopień z 
prostokątną płyciną z profilowanymi ramami, 
o lekko ściętych górnych krawędziach. Cokół 
zamknięty mocno profilowaną prostokątną 
płytą.  

Ubytki mechaniczne (uszkodzony lewy dolny 
narożnik cokołu), ubytki wietrzeniowe, 
nawarstwienia biologiczne (porosty).

TU SPOCZYWA / STASIEŃKA/ 

NAJDROŻSZA DZIECINA / STANISŁAWA I 

ANIELI / BURSÓW / ZMARŁA W 

CZWARTYM ROKU / ŻYCIA DNIA 6 

GRUDNIA / 1880 R.// 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 63/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Obelisk /Lewandowski Antoni piaskowiec 1918 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.3’
E 025°05 41.6’

193 x 37 x 20

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone obeliskiem 
zakończonym dwuspadowo na cokole. Na 
obelisku od frontu ryty krzyż łaciński o 
ramionach zakończonych romboidalnie. Pod 
krzyżem prostokątna mała wnęka (pusta), 
niżej ryta inskrypcja. 

Cokół o profilowanych górnych krawędziach.

Nawarstwienia biologiczne (mchy), 
zawilgocenia

ANTONI / LEWANDOWSKI/ BYŁY 

MARSZAŁEK / POWIATU KOSOWSKIEGO/ 

CZŁONEK WYDZIAŁU / RADY 

POWIATOWEJ / STARSZY INSPEKTOR / 

SZKOLNY. * ur. 1857/ + DNIA 12 MAJA 

1918 R. / PRZEŻYWSZY 61 LAT/ PROSI O 

WESTCHNIENIE//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 64/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na 
cokoliku/Lewand
owska Aniela

Beton, tablica granitowa, 
tabliczka metalowa

1925 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.3’
E 025°05 41.6’

215 x 39 x 35

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na profilowanym cokoliku, na 
dwustopniowym cokole. Krzyż z ramionami o 
przekroju sześcioboku, z rytym mniejszym 
krzyżem na przecięciu ramion; tuż nad 
cokolikiem mała kwadratowa nisza. Na 
pierwszym stopniu od frontu profilowana 
płycina zamknięta łukiem odcinkowym 
nadwieszonym z rytą inskrypcją.

Drugi stopień o profilowanych dolnych 
krawędziach zamknięty profilowaną płytą o 
lekko ściętych górnych krawędziach. Na 
ścianie frontowej płaskorzeźbione 
przecinające się liście palmowe. Z tyłu 
metalowa tablica z aplikowaną inskrypcją. 
Zachowane metalowe ogrodzenie z 
pionowych prętów zakończonych 
ostrosłupowo, połączonych poziomą listwą. 

Nawarstwienia biologiczne (porosty), ubytki 
wietrzeniowe, wżery.

TU / SPOCZYWA / Ś. + P. ANIELA/ 

LEWANDOWSKA/ Z TARNAWSKIH/ 

WDOWA PO INSPEK/ TOŻE SZKOLNYM/ 

PRZEŻYWSZY / LAT 77.  + 24/1 1925 / 

POKÓJ JEJ DUSZY//

Tył: metalowa tablica z aplikowaną 

inskrypcją: Ś. + P./ EDWARD/ BALICKI / 

*7-II 1885 +  23-6 1921 / PROSI O 

WESTCHNIENIE/ DO BOGA//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 65/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Obelisk /Sabatowa z Rylskich 
Wanda

Czarny granit 1906 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.5’
E 025°05 41.4’

210 x 47 x 42

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone obeliskiem 
zakończonym ostrosłupowo, na cokole. Na 
obelisku od frontu ryty krzyż z ramionami 
zakończonymi romboidalnie, niżej ryta 
inskrypcja.

Cokół o profilowanych górnych krawędziach.

Stan dobry, nawarstwienia biologiczne 
(porosty), ubytki kamienia

WANDA / Z RYLSKICH/ SABATOWA/ ŻONA 

C.K. RADCY NAMIESTNICTWA/ * 10. X. 

1848, + 5. II. 1906.//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 66/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Wilhelm Leopold piaskowiec 1907 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.6’
E 025°05 41.4’

180 x 36 x 35

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ramionami o przekroju 
sześcioboku, z rytą rozetą w miejscu 
przecięcia ramion, na dwustopniowym 
cokole. Pierwszy stopień z rytą inskrypcją od 
frontu. Drugi stopień z profilowanym dolnymi 
krawędziami zamknięty profilowaną płytą o 
lekko ściętych górnych krawędziach. Na 
ścianie frontowej ryta inskrypcja.

Tuż pod inskrypcją ślad po owalnym  
medalionie. 

Nawarstwienia biologiczne (porosty), ubytki 
wietrzeniowe, zawilgocenia.

Pierwszy stopień: TU / SPOCZYWA SNEM 
BŁOGIM/ NAJDROŻSZY/ LEOPOLD 
WILHELM / [….] 12/10 1879 + 20/3 1907/ 
[…] UTULONA W ŻALU RODZINA/ PROSI 
CIĘ PRZECHODNIU/ O / POZDROWIENIE 
ANIELSKIE//

Drugi stopień: ELEONORA/ 
FRANKWILHELMI/ *20/2 1897 + 23/9 
1916/ ŻYŁAM BO CHCIASŁEŚ/ UMARŁAM 
BO KAZAŁEŚ/ ZBAW MNIE BOŚ MOCNY//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 67/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół/NN Beton, czarny marmur 1903 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.5’
E 025°05 41.3’

90 x 36 x 26

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
dwustopniowym cokołem. Pierwszy stopień z 
płyciną zamkniętą łukiem odcinkowym 
nadwieszonym od frontu. Drugi stopień o 
profilowanej dolnej i górnej krawędzi ze 
zwieńczeniem zamkniętym trójlistnie. 
Wewnątrz płycina o analogicznym kształcie z 
rytą postacią anioła. Na ścianie frontowej 
drugiego stopnia prostokątna płyta z 
inskrypcją.

Płyta inskrypcyjna czarna uszkodzona, 
nawarstwienia biologiczne (porosty), 
wysolenia, wżery.

…] JEIV/ […] JERUHL / [...] 5. 1902/ + 20.-
6. 1903//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 68/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Koch Dolisio
Jurkasch

Beton, płyta 
marmurowa

1901 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.5’
E 025°05 41.3’

125 x 48 x 48

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezrachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole, na podstawie. Krzyż 
niezachowany. Drugi stopień zwężający się 
lekko ku górze o profilowanej dolnej 
krawędzi i mocno profilowanych górnych 
krawędziach, zamknięty profilowaną płytą 
o lekko ściętych górnych krawędziach. Na 
płycie zachowany fragment cokoliku. Na 
ścianie frontowej drugiego stopnia płyta z 
rytą inskrypcją. 

Beton, płyta marmurowa, niesygnowany. 

Zniszczone zwieńczenie, nawarstwienia 
biologiczne (bluszcz), wżery, ubytki 
wietrzeniowe

+ / DOLISIO/ JURKASCH KOCH/ * 1889 + 
1901//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 69/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż /Kabyn Albina metal 1952 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.9’
E 025°05 41.5’

220 x 116 x 6

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami, ujętymi 
parami spirali. Na przecięciu ramion 
prostokątna tablica o zaokrąglonych 
narożnikach z malowaną inskrypcją. 
Widoczny zarys mogiły. 

Krzyż w stanie dobrym, na tablicy widoczne 
skorodowania 

1889 +1952/ TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI 

ŚW. P./ KABYN/ ALBINY/ CZEŚĆ JEJ 

POPIOŁOM//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 70/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN metal I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 52.8’
E 025°05 41.3’

223 x 88 x 5

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych nasadkami ze stylizowanymi 
szyszkami. Inskrypcji brak. Zachowany 
fragment ogrodzenia 
z pionowych prętów połączonych poziomą 
listwą. 

Nawarstwienia biologiczne, widoczne 
skorodowania.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 71/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół /Rurza Marylka piaskowiec 1884 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.6’
E 025°05 43.0’

69 x 36 x 34

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole, na podstawie. 
Pierwszy stopień z prostokątną profilowaną 
płyciną zamkniętą górą łukiem odcinkowym 
nadwieszonym na ścianie frontowej. 
Wewnątrz płyciny ryta inskrypcja.

Drugi stopień z mocno profilowaną dolną 
krawędzią, z krawędziami bocznymi ujętymi 
spływami wolutowymi,  zamknięty płytą o 
lekko ściętych krawędziach. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (porosty)

TU SPOCZYWA / MARYLKA / RURZA/ * 13. 

9.  + 19. 9.  1884//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 72/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /NN beton I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.7’
E 025°05 42.6’

155 x 46 x 46

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na dwustopniowym cokole. 
Pierwszy stopień szerszy, zamknięty płasko, z 
prostokątną płyciną od frontu zamkniętą 
spłaszczonym łukiem. Drugi stopień wyższy, 
zwężający się ku górze. Inskrypcji brak. 

Ubytki wietrzeniowe, wżery, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, porosty). 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 73/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Stella z płytą nagrobną 
/Schikert Joanna

Beton, płyta marmurowa 1957 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm 
(wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 55.5’
E 025°05 42.8’

Stella 117 x 72 x 11, 
płyta nagrobna: 45 x 85 
x 203

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone prostokątną 
płytą nagrobną na 
podstawie. U wezgłowia 
prostokątna stella ujęta z 
lewej strony krzyżem 
łacińskim i wąskim 
prostopadłościanem 
wspartym na kuli, na 
wspólnej podstawie. Na 
krzyżu ryty analogiczny 
krzyż. Na ścianie frontowej 
czarna tablica z malowaną 
inskrypcją.
Płyta popękana, 
nawarstwienia biologiczne 
(porosty, mchy), wżery, 
ubytki wietrzeniowe.

Ś. P./ 
NAJUKOCHAŃSZA / 
MATKA I BABCIA/ 
SCHIKERT / JOANNA/ 
* 20. 8. 1872  
+15.2.1957/ PROSI O 
ZDROWAŚ MARIO//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie/ 
Kosowie” (2021)



Karta obiektu 74/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN Metal, beton II poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 55.5’
E 025°05 42.9’

krzyż 210 x 85 x 6, ogrodzenie: 87 x 90 x 
200

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym na cokole. Na przecięciu 
ramion owalna metalowa tablica. Inskrypcji 
brak. Ogrodzenie na podmurówce z 
pionowych okrągłych prętów zakończonych 
nasadkami z gałkami, połączonych poziomą 
listwą. Od frontu listwy ukośnie, po 
przekątnych przęsła. 

Widoczne skorodowania, brak zakończeń 
ramion krzyża, nawarstwienia biologiczne 
(powój, bluszcz)

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 75/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż /NN metal II poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 55.5’
E 025°05 42.8’

150 x 91 x 6

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym. Na przecięciu ramion 
owalna metalowa tabliczka. Inskrypcji brak. 

Widoczne skorodowania, brak zakończeń 
ramion krzyża. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 76/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż /Waradowska Stanisława metal 1957 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 55.5’
E 025°05 42.9’

205 x 85 x 6

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami, ujętymi 
promieniami zakończonymi grotami. Na 
przecięciu ramion prostokątna tablica o 
zaokrąglonych narożnikach z namalowaną 
inskrypcją. Widoczny ślad mogiły.

Widoczne skorodowania

WARADOWSKA/ STANISŁAWA/ 1910 R –

1957 R//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 77/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.9’
E 025°05 42.2’

96 x 47 x 44

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole. Pierwszy stopień o 
profilowanej górnej krawędzi, drugi stopień 
wyższy, z profilowaną prostokątną płyciną od 
frontu, zamknięty płaską profilowaną płytą. 
Inskrypcji brak. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, porosty).

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 78/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Płyta nagrobna z krzyżem 
/Horbowa Maria Julia

Metal, beton, 
lastryko

1958 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 55.5’
E 025°05 42.5’

krzyż 169 x 96 x 6, płyta nagrobna: 54 x 90 
x 200

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
płytą nagrobną, na podstawie. U wezgłowia 
krzyż łaciński rurkowy o ramionach 
zakończonych nasadkami z gałkami, na 
prostopadłościennym cokole. Na przecięciu 
ramion okrągła tablica w kształcie wieńca 
kwiatowego spiętego wstęgą, z napisem 
odlanym wypukłym. 

Stan dobry, złuszczenia farby na krzyżu.

Ś + P/ TU SPOCZYWA/ MARIA JULIA 

HORBOWA / 

Z GRUSZKOWSKICH / * 12. 4. 1903  + 3. 8. 

1958 / PROSI / O MODLITWĘ//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 79/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN metal I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 55.5’
E 025°05 42.4’

108 x 75 x 1

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ramionami zakończonymi 
siedmiobocznie, z rozetkami. Na ramieniu 
podłużnym widoczne bolce. Inskrypcji brak. 

Widoczne skorodowania, nawarstwienia 
biologiczne

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 80/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN metal II poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 55.2’
E 025°05 42.1’

175 x 89 x 6

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
rurkowym o ramionach zakończonych 
ażurowymi trójkołami. Na przecięciu ramion 
owalna tabliczka. Inskrypcja nieczytelna.

Krzyż przechylony, widoczne skorodowania

nieczytelna

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 81/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Kamiński 
Michał

piaskowiec 1907 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.9’
E 025°05 42.8’

183 x 40 x 38

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ramionami o przekroju 
sześcioboku na dwustopniowym cokole, na 
podstawie. Pierwszy stopień zakończony 
profilowaną górną krawędzią, drugi stopień o 
mocno profilowanych górnych krawędziach 
nakryty płaską płytą. Na froncie ryta 
prostokątna płycina zamknięta górą 
półkoliście, ujęta po bokach dwoma 
filarkami; w miejscu kapiteli dwa dzbanki/ 
wazony połączone ze sobą półkolistą wicią 
roślinną. Wewnątrz płyciny ryta inskrypcja. 
Cokół przechylony, nawarstwienia biologiczne 
(porosty), ubytki wietrzeniowe, zawilgocenia, 
wżery

TU / SPOCZYWA / MICHAŁ / KAMIŃSKI / 

ŻYŁ 47 LAT / + 1907 7/7 //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 82/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.3’
E 025°05 42.8’

85 x 32 x 24

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole. Krzyż niezachowany. 
Pierwszy stopień o profilowanej górnej 
krawędzi, drugi stopień z uszkodzoną częścią 
górną. Inskrypcji brak.

Destrukt, zawilgocenia, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), wżery, wysolenia, 
ubytki mechaniczne. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Przestrzeń końca czasu” (2021)



Karta obiektu 83/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół/NN piaskowiec I poł. XX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 54.3’
E 025°05 42.6’

452 x 58 x 38

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone 
niezachowanym 
zwieńczeniem na 
jednostopniowym 
cokole, na podstawie. 
Krzyż niezachowany. 
Cokół z profilowaną 
górną krawędzią. 
Beton, niesygnowany.
Destrukt, nawarstwienia 
biologiczne (mchy), 
wysolenia. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 84/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół/NN beton I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.3’
E 025°05 42.3’

90 x 33 x 33

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole. Krzyż 
niezachowany. Pierwszy stopień z 
profilowaną górną krawędzią, drugi stopień 
wyższy o profilowanej górnej krawędzi, z 
zachowanym trójbocznym cokolikiem. 
Inskrypcji brak. 

Spękany cokolik, ubytki wietrzeniowe, 
nawarstwienia biologiczne (porosty), 
wysolenia. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 85/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Kluciko Anna piaskowiec 1903 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.3’
E 025°05 42.0’

255 x 50 x 49

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ramionami o przekroju 
sześcioboku, na trzystopniowym  cokole. 
Krzyż na cokoliku z profilowaną górną 
krawędzią i rytym krzyżem w krzyżu. Pierwszy 
stopień z profilowaną górną krawędzią, drugi 
stopień o ściętych ostrosłupowo krawędziach 
bocznych, trzeci stopień prostokątny ujęty z 
każdej strony  niewielkimi ostrosłupami. Na 
ścianie frontowej drugiego stopnia ryte 
inskrypcje.

Ubytki wietrzeniowe, zawilgocenia 

TU SPOCZYWAJĄ / ANNA KLUCIKO / WA 
ŻONA WOJ./ CIECHA UR./ 1846 A ZMARŁA 
16/1 1903 ROKU/ W ŻALU POGRĄ/ ŻONY 
MĄŻ / PROSZĄ O / POCIESZENIE ZA ICH 
DUSZĘ//

PAULINA / WOŁOSZCZU/ KOWA CÓRKA / 
WOJCIECHA I/ ANNY KLUCIKÓW/ MATKA 
JEDYNA/ KA JÓZEFA UR. W R./ 1865 […] 
ZMARŁA / 23/5 1888//

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 86/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.3’
E 025°05 41.9’

97 x 31 x 31

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole. Krzyż 
niezachowany. Pierwszy stopień z 
profilowaną górną krawędzią, drugi stopień 
wyższy 
o profilowanej górnej krawędzi, z 
zachowanym trójbocznym cokolikiem 
(uszkodzonym). Inskrypcji brak. 

Cokół przechylony, cokolik i górna część 
cokołu uszkodzone, ubytki wietrzeniowe, 
nawarstwienia biologiczne (porosty, grzyby), 
wysolenia

Brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 87/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.4’
E 025°05 41.9’

100 x 32 30

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole. Krzyż 
niezachowany. Pierwszy stopień z 
profilowaną górną krawędzią, drugi stopień 
wyższy o profilowanej górnej krawędzi 
zamknięty płytą czterospadowo. Inskrypcji 
brak. 

Cokół przechylony, nawarstwienia biologiczne 
(mchy, porosty), ubytki wietrzeniowe

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 88/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Matczyńska 
Stefania

beton 1909 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.4’
E 025°05 41.8’

125 x 42 x 29

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole, na podstawie, z 
zachowanym cokolikiem. Krzyż 
niezachowany. Pierwszy stopień o ściętych 
górnych krawędziach. Drugi stopień 
zamknięty trójbocznie z profilowaną 
prostokątną płyciną zwieńczoną górą 
półkoliście na ścianie frontowej. Wewnątrz 
płyciny ryta inskrypcja.

Nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty), 
ubytki wietrzeniowe i mechaniczne

TU SPOCZYWA/ STEFANIA / MATCZYŃSKA 

/ ZMARŁA W ROKU 1909/ UR. 25 

STYCZNIA 1894 / SPOKÓJ JEJ […] //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 89/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół /Kle[..] Maria piaskowiec 1891 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.5’
E 025°05 42.2’

100 x 64 x 60 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na cokole 
zwężającym się ku górze w formie skałek. 
Krzyż niezachowany. Na ścianie frontowej 
tablica inskrypcyjna 
w formie zwoju z rytą inskrypcją.

Nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty, 
bluszcz), ubytki wietrzeniowe.

MARIA/ KLE [….]/ KA / […] 1891//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 90/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Kapliczka na cokole/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.4’
E 025°05 42.1’

kapliczka 260 x 75 x 60, ogrodzenie 90 x 
102 x 205

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone kapliczką na 
cokole, z wyodrębnionym dwustopniowym 
cokolikiem, na podstawie. Pierwszy stopień o 
ściętych górnych krawędziach, drugi stopień 
cokoliku ujęty po bokach liśćmi akantu. Kapliczka 
neogotycka zwieńczona trójkątnym naczółkiem, 
ujętym liśćmi akantu po bokach. W profilowanym 
tympanonie płaskorzeźbiony trójliść (symbol 
Trójcy świętej). Od frontu nisza zamknięta łukiem 
lancetowatym, ujęta po bokach półkolumnami na 
profilowanych bazach i sześciobocznych 
cokołach. W części dolnej niszy trójboczna 
konsola z fragmentem metalowego bolca. Cokół 
trójdzielny z częścią środkową lekko cofniętą, 
części boczne o ściętych górnych krawędziach. Na 
każdej z części, od frontu profilowane 
prostokątne płyciny z trójkątnymi wypustkami na 
krawędziach. Inskrypcji brak. 

Ogrodzenie metalowe z pionowych prętów 
zakończonych nasadkami z grotami, połączonych 
poziomą listwą. Na prętach w narożnikach, na 
wysokości listwy rozetki. 

Nawarstwienia biologiczne (roślinność), ubytki 
wietrzeniowe, zawilgocenia, zacieki

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 91/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN metal I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.8’
E 025°05 42.6’

115 x 59 x 0,5

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ukośnym titulusem, z cokolikiem, 
na cokole. Ramiona zakończone 
siedmiobocznie, z rozetkami. Na przecięciu 
ramion okrągła tabliczka. Inskrypcji brak. 
Cokolik ujęty wolutowymi listwami w formie 
liry, po prawej stronie zachowana rozetka. 

Widoczne skorodowania, nawarstwienia 
biologiczne 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 92/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN metal I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.7’
E 025°05 42.7’

98 x 59 x 0,5

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim o ramionach zakończonych 
rozetkami. Analogiczna rozetka na przecięciu 
ramion. Na każdym ramieniu rząd nitów/ 
ćwieków. Inskrypcji brak. Widoczny zarys 
mogiły. 

Silne skorodowania, brak części nitów.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 93/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół /Kambyfort Anna piaskowiec 1884 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.6’
E 025°05 41.9’

110 x 35 x 35

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole. Pierwszy stopień z 
niewielkimi ostrosłupami na narożach i rytą 
inskrypcją od frontu.

Drugi stopień z profilowaną dolną krawędzią, 
sześcioboczny, zamknięty półokrągłą 
profilowaną płytą. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (porosty)

TU SPOCZYWA / ANNA / KAMBYFORT / 

ZMARŁA 1884.//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 94/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Ganczarczyk
Józef

piaskowiec 1910 H. Babick

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.7’
E 025°05 42.3’

155 x 47 x 30

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ramionami w formie krzyża na 
cokoliku, na dwustopniowym cokole. 
Pierwszy stopień o profilowanych górnych 
krawędziach, drugi stopień wyższy zamknięty 
łukiem lancetowatym. Na ścianie frontowej 
mocno profilowana płycina o analogicznym 
kształcie z wklęsłymi bokami, z 
płaskorzeźbioną sześcioramienną gwiazdą w 
podłuczu. Wewnątrz ryta inskrypcja.

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), wysolenia, wżery.

TU / SPOCZYWA / JÓZEF / GANCZARCZYK/ 

NIEUTULONA W ŻALU / RODZINA PROSI/ 

O POZDROWIENIE / ANIELSKIE/ * t/3 1848 

+ 19/7 1910//

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 95/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole/Baranowska 
Katarzyna

piaskowiec I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.6’
E 025°05 42.2’

190 x 38 x 38

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ramionami o przekroju 
sześcioboku na cokoliku, na dwustopniowym 
cokole, na podstawie. Na krzyżu wyryty 
mniejszy krzyż. Pierwszy stopień o 
profilowanej górnej krawędzi z rytą 
inskrypcją na ścianie frontowej.

Drugi stopień z profilowanymi górnymi 
krawędziami nakryty płaską płytą o lekko 
ściętych krawędziach. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), cokół lekko 
przechylony.

TUTAJ SPOCZYWA/ KATARZYNA 

BARANOWSKA / […] KO 1900  7. 2 KÓRA / 

UMARŁA […] //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 96/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Grobowiec ziemny/NN beton I poł. XX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 54.6’
E 025°05 42.1’

148 x 200 x 263

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Grobowiec ziemny na 
planie prostokąta 
nakryty płaską płytą, na 
podstawie. Zwieńczenie 
niezachowane, inskrypcji 
brak. Na ścianie 
frontowej widoczny 
fragment krawędzi 
płyciny. Spękana ściana 
frontowa, ubytki 
wietrzeniowe, 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy, 
roślinność), wżery

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 97/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN metal I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.5’
E 025°05 42.2’

115 x 53 x 0,5

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ramionami zakończonymi 
siedmiobocznie i rozetkami (zachowana 
jedna). Na przecięciu ramion analogiczna 
rozetka. Na ramieniu podłużnym ukośny 
titulus. Inskrypcji brak. Dół krzyża ujęty 
symetrycznie wolutowymi listwami w formie 
liry z rozetką po prawej stronie.

Silne skorodowania, brak rozetek, brak nitów.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 98/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół/NN beton I poł. XX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm 
(wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 55.0’
E 025°05 42.1’

cokół 71 x 84 x 21, 
opaska 23 x 105 x 210

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone prostokątną 
opaską, z niezachowanym 
zwieńczeniem na 
profilowanym cokoliku i 
cokole u wezgłowia. Krzyż 
niezachowany. Cokół 
trójdzielny: części boczne o 
ściętych górnych 
krawędziach, cześć 
środkowa zamknięta 
prosto. Od frontu 
prostokątna płycina. 
Inskrypcji brak. Wewnątrz 
opaski miejsce na 
nasadzenia. Silne 
nawarstwienia biologiczne 
(bluszcz), ubytki 
wietrzeniowe, wżery.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 99/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data 
powstania

Autor

Krzyż na cokole /Woźniak Janina 
Stanisława

Żeliwo, beton 1914 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 55.0’
E 025°05 42.0’

220 x 42 x 40

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem łacińskim (żeliwnym) 
o ramionach zakończonych trójlistnie, ujętym stylizowanym 
wieńcem, na żeliwnej aediculi, na dwustopniowym cokole. 
Zakończenia ramion ze stylizowanym ornamentem 
okuciowym. Na ramieniu podłużnym odlana modląca się 
postać (wypukła), na ramieniu poprzecznym twarz dziecka i 
rozeta ujęte wicią roślinną. Na przecięciu ramion słońce. U 
dołu ramienia podłużnego maska z motywem rogów 
obfitości, niżej ornament kandelabrowy. Aedicula z cokołem 
o profilowanych górnych i dolnych krawędziach, ujętym 
krótkimi słupkami po bokach z rozetami od frontu, w środku 
prostokątna płycina z rozwiniętym zwojem; nad cokołem 
prostokątna płycina z rytą inskrypcją zamknięta górą łukiem 
lancetowatym, ujęta po bokach parami półkolumn na 
profilowanych bazach, zwieńczonych stylizowanymi 
głowicami kompozytowymi; nad płyciną profilowany gzyms z 
wypiętrzeniem, z guzami między profilami. Nad łukiem 
wypukły ornament z motywem liścia akantu. Nad gzymsem 
po bokach dwie postacie dziecięce: po lewej z kielichem i 
palemką w dłoniach; po prawej z krzyżem i  kwiatami; u stóp 
owieczka. Pierwszy stopień cokołu wyższy o profilowanych 
górnych krawędziach. Drugi stopień o bokach ujętych 
wolutowo, zamknięty płaską profilowaną płytą. Krzyż z 
aediculą: odlew żeliwny, ornament odlany wypukły; cokół z 
piaskowca, niesygnowany. Na kamieniu ubytki wietrzeniowe, 
nawarstwienia biologiczne (porosty, grzyby), odlew metalowy 
ze śladami polichromii, złuszczenia farby, zawilgocenia, 
widoczne skorodowania.

TU/ SPOCZYWA/ JANINA 

STANISŁAWA / WOŹNIAK / * 27/ 7 

1910 / + 19/5 1914/ WSTAW SIĘ ZA 

NAMI / U PANA BOGA//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja 
cmentarzy w Jabłonowie/Kosowie” 
(2021)



Karta obiektu 100/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.4’
E 025°05 41.8’

186 x 67 x 67

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim stylizowanym na pień drzewa, na 
cokole w formie schematycznie 
zarysowanych skałek. Na ścianie frontowej 
okrągła płyta ujęta wzdłuż obwodu liśćmi 
laurowymi. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (porosty, bluszcz)

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 101/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.7’
E 025°05 41.7’

152 x 50 x 40 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na dwustopniowym cokole, na 
podstawie. Krzyż częściowo uszkodzony z 
wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa, 
wypukłorzeźbiony (postać widoczna jedynie 
do klatki piersiowej), wtórnie pomalowany. 
Pierwszy stopień cokołu z profilowaną górną 
krawędzią, z płyciną od frontu z wklęsłymi 
narożnikami. Drugi stopień wyższy o 
profilowanej górnej krawędzi zamknięty 
płaską płytą z trójkątnym naczółkiem. 
Inskrypcji brak.

Krzyż osadzony wtórnie (przełamany), ubytki 
wietrzeniowe, nawarstwienia biologiczne 
(mchy, porosty), zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 102/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.7’
E 025°05 41.8’

108 x 45 x 45 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole, na 
podstawie. Krzyż niezachowany. Pierwszy 
stopień z profilowaną górną krawędzią, drugi 
stopień wyższy zamknięty płaską profilowaną 
płytą. Inskrypcji brak. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy), wżery.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 103/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Grobowiec ziemny 
/Wołoszczuk Maria

Metal, beton I poł. XX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.8’
E 025°05 41.7’

krzyż 159 x 86 x 6, 
grobowiec 25 x 187 x 256

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Grobowiec ziemny na 
planie prostokąta, 
nakryty dwiema płytami. 
U wezgłowia krzyż 
rurkowy o ramionach 
zakończonych 
ażurowymi trójkołami
ujęty listwami z 
pierścieniami, na cokole. 
Na przecięciu ramion 
prostokątna metalowa 
tabliczka z namalowaną 
inskrypcją: Cokół w 
kształcie leżącego 
prostopadłościanu.
Nawarstwienia 
biologiczne (mchy), 
ubytki wietrzeniowe, 
wżery.

Ś + P/ WOŁOSZCZUK 
MARIA / [...] / 
WOŁOSZCZUK […] / {…]//

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 104/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.8’
E 025°05 41.6’

100 x 43 x 38

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole, na 
podstawie. Krzyż niezachowany. Pierwszy 
stopień o profilowanej górnej krawędzi, drugi 
stopień z profilowaną górną krawędzią 
nakryty płytą o lekko ściętych górnych 
krawędziach. Inskrypcji brak.

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, porosty), wżery.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 105/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.0’
E 025°05 41.6’

95 x 34 x 35

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole, na 
podstawie. Krzyż niezachowany. Pierwszy 
stopień o profilowanej górnej krawędzi, drugi 
stopień z profilowaną górną krawędzią 
nakryty płytą o  ściętych górnych 
krawędziach (uszkodzoną). Inskrypcji brak.

Znaczne ubytki wietrzeniowe, ubytki 
mechaniczne, nawarstwienia biologiczne 
(mchy, porosty).

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 106/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.0’
E 025°05 41.6’

134 x 61 x 57

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
dwustopniowym cokołem, na podstawie. 
Pierwszy stopień 
o żłobkowanych narożnikach i ściętych 
górnych krawędziach. Drugi stopień wyższy, z 
profilowaną prostokątną ramą (puste miejsce 
po płycinie) z mocno profilowanymi górnymi 
krawędziami, zamknięty dwuspadowo. 
Inskrypcji brak. 

Uszkodzenia mechaniczne, ubytki 
wietrzeniowe, nawarstwienia biologiczne 
(porosty, bluszcz, mchy), zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 107/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół/NN beton I poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.1’
E 025°05 41.7’

99 x 42 x 38 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
dwustopniowym cokołem, na podstawie. 
Pierwszy stopień o profilowanej górnej 
krawędzi. Drugi stopień z profilowaną 
prostokątną płyciną z płaskorzeźbionym 
krzyżem łacińskim na cokoliku. Cokół 
zamknięty profilowaną płytą o lekko ściętych 
górnych krawędziach. Inskrypcji brak.

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, porosty, bluszcz), wżery

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 108/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół/NN beton I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.3’
E 025°05 41.6’

87 x 33 x 30

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezrachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole. Pierwszy stopień o 
profilowanej górnej krawędzi, drugi stopień z 
profilowaną górną krawędzią zamknięty płytą 
o lekko ściętych górnych krawędziach. 
Inskrypcji brak.

Ubytki wietrzeniowe, wżery. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 109/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Obelisk /Bojczewnukowa Helena beton 1905 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.4’
E 025°05 40.8’

150 x 36 x 34

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone obeliskiem 
zamkniętym czterospadowo, na cokole. Na 
obelisku w części górnej ryty krzyż z ramionami 
zakończonymi trójbocznie, niżej ryta inskrypcja.

Obelisk spękany, ubytki wietrzeniowe, 
nawarstwienia biologiczne (bluszcz, porosty).

Z KOMCOWICZÓW / HELENA / 

BOJCZEWNUKOWA / 1872 – 1905//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 110/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Płyta nagrobna z cokołem/ 

Iböhs Ignacy 
Piaskowiec, beton, płyta 
inskrypcyjna marmurowa

1914 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 54.8’
E 025°05 41.6’

obelisk 250 x 51 x 42, płyta 35 x 
88 x 235

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną płytą 
nagrobną na podstawie, u wezgłowia której obelisk 
zamknięty czterospadowo, na dwustopniowym 
cokole. Na obelisku od frontu ryty krzyż. Pierwszy 
stopień cokołu o lekko ściętych krawędziach, drugi 
stopień z mocno profilowanymi górnymi 
krawędziami, zamknięty płytą o lekko ściętych 
krawędziach. Na ścianie frontowej profilowana 
prostokątna płycina z płytą inskrypcyjną. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia biologiczne 
(mchy, trawa), uszkodzenia mechaniczne, wżery. 

+ / IGNACY BÖHS / PRZEŻYWSZY 

55 LAT / USNĄŁ W PANU […] 6 

KWIETNIA 1914/ POKÓJ JEGO 

DUSZY//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, 
Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja 
cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 111/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Koszak
Rozalia

piaskowiec 1914 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.8’
E 025°05 41.8’

180 x 39 x 32

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
opaską, z krzyżem łacińskim o ramionach 
zakończonych trójbocznie z wypustkami na 
dwustopniowym cokoliku i na 
dwustopniowym cokole. Na przecięciu 
ramion wyryty mniejszy krzyż. Pierwszy 
stopień cokoliku 
o profilowanej górnej krawędzi i lekko 
ściętych górnych krawędziach, drugi 
prostokątny opracowany na gładko. Pierwszy 
stopień cokołu z profilowaną górną 
krawędzią, drugi stopień z profilowaną górną 
krawędzią zamknięty płytą o lekko ściętych 
krawędziach. Na ścianie frontowej 
prostokątna profilowana płycina z rytą 
inskrypcją.

Wewnątrz opaski nasadzenia. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, porosty), wżery. 

/ TU SPOCZYWA / ROZALIA / KOSZAK Z / 

KABYNÓW UR / 1890 UM. 1914 R / POKÓJ 

JEJ PROCHOM //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 112/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na 
cokole/NN

piaskowiec I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.7’
E 025°05 41.8’

180 x 55 x 50

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim stylizowanym na pień drzewa, na 
cokole w formie skałek. Na ścianie frontowej 
tablica inskrypcyjna w formie zwoju. 
Inskrypcja nieczytelna. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, porosty).

nieczytelna

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 113/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż /Kaszyńskie Sylwester metal 1923 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.9’
E 025°05 41.5’

165 x 80 x 5 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim rurkowym o ramionach 
zakończonych ażurowymi trójkołami. Na 
przecięciu ramion współczesna prostokątna 
tablica z rytą inskrypcją.

Stan dobry, widoczne skorodowania na 
krzyżu.

Ś. + P. / KASZYŃSKI / SYLWESTER / SYN 

WOJCIECHA / * 1844 - + 1923/ PROSI O 

MODLITWĘ//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 114/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole 
/Gawłowska Joanna

Piaskowiec, płyta 
marmurowa

1905 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 54.4’
E 025°05 40.7’

195 x 41 x 41

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem łacińskim 
(prawe ramię ułamane) na profilowanym cokoliku, 
na dwustopniowym cokole. Krzyż z ramionami 
zakończonymi trójbocznie z wypustkami, z 
motywem kwiatowym na przecięciu ramion, z 
wyrytym wewnątrz krzyżem. Na zakończeniach 
ramion ślady po rozetach. Ramię pionowe krzyża u 
dołu szersze. Pierwszy stopień cokołu o 
profilowanej górnej krawędzi, drugi stopień z 
profilowaną górną krawędzią zamknięty płytą o 
lekko ściętych krawędziach z profilowaną płyciną 
od frontu. Wewnątrz płyciny płyta z rytą inskrypcją.

Ubytki mechaniczne i wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, porosty).

TU SPOCZYWA / JOANNA / 

GAWŁOWSKA / * 1819 + 1905 / 

SPOKÓJ JEJ / POPIOŁOM//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja 
cmentarzy w Jabłonowie/Kosowie” 
(2021)



Karta obiektu 115/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Staszyńscy
Albin, Tekla

piaskowiec 1922 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 55.0’
E 025°05 41.2’

263 x 51 x 38

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ramionami o przekroju 
sześcioboku na profilowanym cokoliku, z 
wyrytym mniejszym krzyżem, na 
dwustopniowym cokole. Pierwszy stopień o 
mocno profilowanej górnej krawędzi, drugi 
stopień zamknięty profilowanym 
wypiętrzeniem z prostokątną profilowaną 
płyciną w kształcie leżącego prostokąta. Na 
ścianie frontowej prostokątna profilowana 
płycina zamknięta górą półkoliście z rytą 
inskrypcja.

W pachach łuku niewielkie równoboczne 
trójkąty. Widoczna częściowo podmurówka. 

Nawarstwienia biologiczne (porosty), ubytki 
wietrzeniowe, wżery.

+ / ALBIN / * 1854 / + 1922 / TEKLA / * 

1859 / + 1927 / STASZYŃSCY//

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 116/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole/NN piaskowiec I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.6’
E 025°05 41.4’

195 x 39 x 36 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim o ramionach zakończonych 
trójbocznie z wypustkami na cokoliku, na 
dwustopniowym cokole, na podstawie. 
Ramię podłużne krzyża rozszerzające się ku 
dołowi, na przecięciu ramion motyw roślinny, 
cokolik z profilowaną górną krawędzią. 
Pierwszy stopień o profilowanej górnej 
krawędzi, drugi stopień wyższy z profilowaną 
górną krawędzią zamknięty płytą o lekko 
ściętych górnych krawędziach. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, porosty), wżery.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 117/1/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół/NN piaskowiec I poł. XX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 54.5’
E 025°05 41.4’

83 x 47 x 42 

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone pierwotnie 
krzyżem na cokole w 
formie schematycznie 
zarysowanych skałek, 
zwężającym się ku górze. 
Krzyż niezachowany. Na 
ścianie frontowej płycina 
w formie zwoju. 
Inskrypcji brak. 

Ubytki wietrzeniowe, 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy, 
porosty). 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 118/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /z Okrzei 
Kaszyńska 

piaskowiec 1904 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.5’
E 025°05 41.3’

160 x 43 x 46

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na dwustopniowym cokole. 
Pierwszy stopień o profilowanej górnej 
krawędzi, drugi stopień wyższy zamknięty 
profilowaną płaską płytą. Na ścianie 
frontowej ryta inskrypcja.

Krzyż zamontowany wtórnie, ramię 
poprzeczne z lewej strony uszkodzone, ubytki 
wietrzeniowe, nawarstwienia biologiczne 
(porosty), wżery.

TU / SPOCZYWA […] / […] Z OKRZEI / Z 

KASZYŃSK[.] + R / 1904 ZMARŁA //. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 119/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół /Jamrozowa Józefa 
Franciszka

piaskowiec 1912 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.4’
E 025°05 40.3’

191 x 44 x 35

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone obeliskiem 
zamkniętym prosto, na jednostopniowym 
cokole.  Na obelisku u góry ryty krzyż o 
ramionach zakończonych treflowo, niżej ryta 
inskrypcja.

Cokół o profilowanej górnej krawędzi. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (porosty, bluszcz), zawilgocenia.

JÓZEFA / FRANCISZKA / JAMROZOWA / * 

1836 / + 27. 6. 1912 //. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 120/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN metal I poł. XX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 54.4’
E 025°05 41.2’

55 x 41 x 0,5 

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone krzyżem 
łacińskim o ramionach 
zakończonych trójlistnie, 
na przecięciu ramion 
okrągła tabliczka, niżej 
prostokątna o 
zaokrąglonych 
narożnikach. 
Krzyż metalowy 
polichromowany, 
niesygnowany. 
Złuszczenia farby, 
nawarstwienia 
biologiczne (grzyby).

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 121/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole/[…] Antonina piaskowiec I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.5’
E 025°05 41.1’

237 x 44 x 44 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ramionami o przekroju 
sześciobocznym na mocno profilowanej 
bazie (cokoliku), na dwustopniowym 
cokole, na podstawie. Pierwszy stopień 
opracowany na gładko, drugi stopień 
wyższy, z mocno profilowanymi dolnymi 
i górnymi krawędziami, zamknięty płytą o 
ściętych bokach. Na ścianie frontowej ryta 
inskrypcja.

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (porosty).

TU / SPOCZYWA / ANTONINA / […] 1908 //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 122/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż /Gajdzińska 
Adela

Piaskowiec, krzyż metalowy, 
tablica inskrypcyjna – odlew 
metalowy

1895 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.1’
E 025°05 40.4’

184 x 37 x 36 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone metalowym 
krzyżem łacińskim na profilowanym cokoliku, 
na dwustopniowym cokole, na podstawie. 
Krzyż o ramionach zakończonych nasadkami 
z gałkami, z rozetkami w zakończeniach 
ramion i nad cokolikiem oraz na przecięciu 
ramion. Na ramieniu podłużnym ukośnie 
titulus. Pierwszy stopień o profilowanej 
górnej krawędzi z prostokątną płytą z 
odlanym napisem wypukłym, o wolutowych 
narożnikach. Drugi stopień o profilowanej 
górnej krawędzi, z owalną fotografią 
(zniszczoną) od frontu, zamknięty płytą o 
lekko ściętych górnych krawędziach. Na 
tablicy inskrypcja.

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (mchy, porosty), zawilgocenia, na 
krzyżu widoczne skorodowania.

+ / TU SPOCZYWA SNEM BŁOGIEM / 

ADELA Z FURMIAKÓW GAJDZIŃSKA / 

URODZONA 27 PAŹDZIERNIKA 1884 W 

ROMANIE / PRAGNĘŁA PORATOWAĆ 

ZDROWIE NA ZIEMI / OJCZYSTEJ 

PRZENIOSŁA SIĘ DO WIECZNOŚCI / DNIA 

18 SIERPNIA 1895 / NIEUTULONA W ŻLU 

RODZINA PROSI CIEBIE / PRZECHODNIU O 

WESTCHNIENIE DO BOGA//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 123/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.9’
E 025°05 40.7’

99 x 39 x 36

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokoliku, na 
cokole na podstawie. Krzyż niezachowany. 
Pierwszy stopień cokoliku 
prostopadłościenny 
z profilowaną płyciną w kształcie leżącego 
prostokąta, drugi stopień o lekko ściętych 
krawędziach bocznych. Cokół z profilowaną 
prostokątną płyciną zamkniętą górą 
półkoliście. Inskrypcji brak.

Przechylony, krzyż metalowy oparty o cokół, 
nawarstwienia biologiczne (porosty), wżery. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 124/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Płyta nagrobna z 
cokołem/NN

piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 54.8’
E 025°05 40.5’

cokół 79 x 50 x 38, 

ogrodzenie 68 x 240 x 225

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone zapadniętą 
prostokątną płytą 
nagrobną, u wezgłowia 
której przechylony 
fragment cokołu 
(przechylony). Wokół 
płyty zachowane cztery 
słupki zniszczonego 
ogrodzenia
Destrukt, zdewastowany 
z nawarstwieniami 
biologicznymi. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 125/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Płyta nagrobna/NN beton I poł. XX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 54.8’
E 025°05 40.3’

60 x 130 x 225

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone prostokątną 
płytą nagrobną na 
podmurówce, 
z płaskorzeźbionym 
krzyżem łacińskim. 
Inskrypcji brak.

Mocno zniszczony, silne 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy, 
porosty), znaczne ubytki 
wietrzeniowe.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 126/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Płyta nagrobna z stellą
/Fokszej Franciszka

Beton, lastryko 1954 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.9’
E 025°05 40.2’

170 x 170 x 170

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone płytą nagrobną 
na podstawie, u wezgłowia której 
prostokątna stella ujęta po lewej krzyżem 
łacińskim na wspólnej podstawie. Na krzyżu 
zachowany hak na wiązanki. Na ścianie 
frontowej stelli prostokątna czarna płyta z 
rytą wicią roślinną wzdłuż obwodu i z rytą 
inskrypcją.

Na podstawie stelli od frontu ryty motyw 
rombu, na płycie od frontu analogiczny ryty 
motyw rombu powtórzony trzykrotnie.  

Zawilgocenia, nawarstwienia biologiczne, 
wżery.

+ / FOKSZEJ / FRANCISZKA / UR. 1921 ZM. 

1954//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 127/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Płyta nagrobna z krzyżem 
/Cisak Józef

Beton, metal 1920 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.7’
E 025°05 40.0’

183 x 82 x 185

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
płytą nagrobną na podstawie, u wezgłowia 
której krzyż łaciński rurkowy, 
polichromowany na cokole. Na przecięciu 
ramion prostokątna tablica z namalowaną 
inskrypcją.

Cokół o wolutowo ściętych krawędziach 
bocznych. 

Nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty), 
ubytki wietrzeniowe, wżery, złuszczenia farby 
na krzyżu.

Ś. + P./ TU SPOCZYWA / JÓZEF CISAK / 

ZMARŁ 13 LUTEGO 1920 / PRZEŻYWSZY 

LAT 46 / POKÓJ JEGO DUSZY//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 128/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół /Drozdowski 
Władysław

piaskowiec 1927 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.6’
E 025°05 40.1’

155 x 35 x 35 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezrachowanym zwieńczeniem na 
dwustopniowym cokole, na podstawie. 
Pierwszy stopień z profilowaną górną 
krawędzią, z prostokątną płyciną zamkniętą 
górą półkoliście na ścianie frontowej, z rytą 
inskrypcją.

Drugi stopień o profilowanej górnej i dolnej 
krawędzi z płaskorzeźbionym wieńcem z liści 
laurowych, zamknięty płytą o ściętych 
górnych krawędziach. 

Zachowany fragment podłużnego ramienia 
krzyża, ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (porosty, trawy, bluszcz).   

TU / SPOCZYWA / WŁADYSŁAW / 

DROZDOWSKI / * 2/1 1898  + 4/2 1927 / 

PROSI O POZDRO/ WIENIA ANIELSKIE//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 129/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Obelisk /Grażewski Wacław piaskowiec 1850 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 54.2’
E 025°05 41.2’

104 x 50 x 31 

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone obeliskiem 
zamkniętym 
dwuspadowo na cokole. 
Na obelisku od frontu 
ryty krzyż łaciński, niżej 
ryta inskrypcja.
Cokół z profilowaną 
górną krawędzią. 

Obelisk zniszczony, 
przełamany, 
nawarstwienia 
biologiczne (porosty), 
ubytki wietrzeniowe, 
wżery.

TU SPOCZYWA / 
WACŁAW / GRAŻEWSKI / 
[…] 1850 //. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 130/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.2’
E 025°05 41.3’

69 x 40 x 44

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na cokole. Od 
frontu prostokątna profilowana płycina o 
ściętym ćwierćkoliście górnym narożniku. 
Inskrypcji brak. Cokół zamknięty profilowaną 
górną krawędzią, ze ściętymi wolutowo 
krawędziami bocznymi. Na cokole zachowany 
profilowany cokolik. 

Cokół przechylony, ubytki wietrzeniowe, 
nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty), 
wysolenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 131/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokoliku 
/mogiła zbiorowa

lastryko, piaskowiec, 
beton, metal

1944 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 54.2’
E 025°05 41.4’

krzyż 135 x 60 x 13; 
ogrodzenie 72 x 288 x 230 

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone krzyżem 
łacińskim na cokoliku w 
kształcie trapezu, na 
cokole i na prostokątnej 
podstawie. Na cokoliku 
czarna płyta z rytą 
inskrypcją. 
Ogrodzenie na wysokiej 
podmurówce, z 
prostopadłościennych 
słupków zwężających się 
ku górze, zakończonych 
nasadkami z cebulastymi 
gałkami; słupki połączone 
poziomymi rurkami. 
Wewnątrz ogrodzenia 
miejsce na nasadzenia. 
Nawarstwienia 
biologiczne (mchy), 
zawilgocenia, zacieki.

Ś. + P. / TU SPOCZYWAJĄ 
/ ZWŁOKI 8 OSÓB / 
ZMARŁYCH TRAGICZNIE 
/ 23 KWIETNIA 1944 
ROKU / PROSZĄ O 
MODLITWĘ//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 132/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Podnarowa
Stefania

piaskowiec 1945 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.0’
E 025°05 41.5’

123 x 34 x 35 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim z ramionami o przekroju 
sześcioboku, na wysokim cokole zwężającym 
się ku górze, na podstawie. Na ścianie 
frontowej prostokątna płycina zakończona 
łukiem odcinkowym nadwieszonym z rytą 
inskrypcją.

Nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty, 
grzyby), ubytki wietrzeniowe, wżery. 

Ś. P. / STEFANIA / Z KOZIURADZKICH / 

PODNAROWA / UR. 3. I. 1890 R. / ZM. 4. 

10. (?). 1945 //. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 133/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/[…] Maria Drewno, metal II poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.8’
E 025°05 41.5’

krzyż 194 x 119 x 17, ogrodzenie 65 x 101 
x 208

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim. Na przecięciu ramion prostokątna 
tablica 
o ściętych górnych krawędziach z 
namalowaną inskrypcją.

Ogrodzenie z metalowych płaskowników 
zakończonych grotami połączonych 
poziomymi metalowymi rurkami. 

Krzyż drewniany, ogrodzenie: odlew 
metalowy, niesygnowany.

Krzyż przechylony, nawarstwienia biologiczne 
(porosty), ubytki wietrzeniowe, ogrodzenie z 
odkształconymi poziomymi rurkami.

TU SPOCZYWA / MARIA […] / ZASNĘŁA W 

PANU […]/ PROSI […]//.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 134/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN lastriko I poł. XX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.8’
E 025°05 41.6’

65 x 69 x 21 

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone krzyżem 
łacińskim o 
rozszerzających się 
ramionach, na cokoliku, 
na podstawie. Inskrypcji 
brak. 
Nawarstwienia 
biologiczne (porosty), 
widoczny zarys mogiły.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 135/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN beton II poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.6’
E 025°05 41.6’

197 x 95 x 15

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim, lico krzyża groszkowane z wyrytym 
krzyżem. Inskrypcji brak. Widoczny zarys 
mogiły. 

Krzyż przechylony, nawarstwienia biologiczne 
(porosty), wżery. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 136/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Płyta nagrobna 
/Wołoszczuk Wojciech

Beton, piaskowiec, 
marmur

1944 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.7’
E 025°05 41.6’

160 x 101 x 203 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
płytą nagrobną na podstawie. U wezgłowia 
krzyż łaciński (wtórny) na jednostopniowym 
cokole o ściętych wolutowo krawędziach 
bocznych. Na ścianie frontowej prostokątna 
płyta z rytym wieńcem w części górnej i rytą 
inskrypcją niżej.

Litery oraz wieniec malowane. 

Krzyż na cokole betonowe, płyta nagrobna z 
piaskowca, płyta inskrypcyjna marmurowa, 
niesygnowany.

Płyta z silnymi nawarstwieniami 
biologicznymi (mchy, porosty, grzyby), na 
krzyżu i cokole zacieki, wżery. 

Ś. + P. / WOŁOSZCZUK / WOJCIECH / S. 

ANTONIEGO / UR. 1894 R. UM. 1944 R. / 

WIECZNY ODPOCZYNEK //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 137/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół /Wołoszczuk 
Rozalia

piaskowiec 1930 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.3’
E 025°05 41.8’

120 x 46 x 30 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na cokoliku, na jednostopniowym 
cokole, na podstawie. Krzyż niezachowany. 
Cokolik trójboczny. Cokół z profilowaną dolną 
krawędzią, zamknięty profilowanym 
gzymsem z wypiętrzeniem. Na ścianie 
frontowej profilowana prostokątna płycina 
zwieńczona górą półkoliście z rytą inskrypcją.

Mocno zniszczony, ubytki mechaniczne, 
ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (trawa, mchy, porosty), wżery.

TU / SPOCZYWA / ROZALIJA / 

WOŁOSZCZUK / ŻONA JANA / 

PRZEŻYWSZY / 62 LAT/ ZMARŁA 24/12 

1930 / POKÓJ JEJ DUSZY//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 138/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

obelisk/NN beton I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.3’
E 025°05 41.7’

94 x 34 x 19 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone obeliskiem 
zamkniętym dwuspadowo, z niezachowanym 
cokołem. Od frontu wyryty mniejszy krzyż. 
Inskrypcji brak. 

Mocno zniszczony (destrukt), przechylony, 
nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty), 
wysolenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 139/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Obelisk na cokole 
/Wołoszczuk Maria

piaskowiec 1901 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.2’
E 025°05 41.8’

148 x 50 x 28 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone obeliskiem 
zamkniętym dwuspadowo, na 
jednostopniowym cokole, na podstawie. Na 
obelisku w części górnej prostokątna płycina 
z wyrytym krzyżem łacińskim wewnątrz, u 
dołu prostokątna profilowana płycina 
zwieńczona u góry łukiem odcinkowym 
nadwieszonym z rytą inskrypcją wewnątrz.

Cokół o profilowanej górnej krawędzi. 

Nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty), 
ubytki wietrzeniowe, wżery.

TU / SPOCZYWA / MARIA / WOŁOSZCZUK 

/ UMARŁA 16/10 / 1901 PRZEŻYŁA / LAT 

32 //

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 140/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Bayer Albin piaskowiec I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.2’
E 025°05 42.1’

138 x 40 x 36 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na prostopadłościennym cokoliku, 
na trzystopniowym cokole, na podstawie. 
Pierwszy stopień o ściętych lekko górnych 
krawędziach, drugi stopień 
prostopadłościenny. Trzeci stopień o 
profilowanej dolnej i górnej krawędzi, 
zamknięty płaską płytą. Na ścianie frontowej 
ryta inskrypcja.

Nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty), 
ubytki wietrzeniowe, zniszczenia 
mechaniczne. 

TU SPOCZYWA / ALBIN / BAYER / * 1 

MARCA 1850 / + 4 GRUDNIA 190(?) / 

POKÓJ JEGO DUSZY//

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 141/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Wołoszczuk 
Andrzej

piaskowiec 1918 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.3’
E 025°05 42.3’

105 x 38 x 36 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem łacińskim na profilowanym cokoliku, 
na cokole. Krzyż złamany oparty o cokół, o 
ramionach zakończonych trójbocznie z 
wypustkami. Na przecięciu ramion 
płaskorzeźbiona figura Chrystusa. Cokół z 
profilowaną górną krawędzią zamknięty płytą 
o lekko ściętych górnych krawędziach. Na 
ścianie frontowej płycina z rytą inskrypcją.

Silne nawarstwienia biologiczne (mchy, 
trawy, porosty), uszkodzenia mechaniczne, 
ubytki wietrzeniowe. 

TU / SPOCZYWA / ANDRZEJ / 

WOŁOSZCZUK / ZAMORDOWANY/ 29/8 

1918 R.//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 142/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Kurzweil 
Ferdynand

piaskowiec 1896 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.2’
E 025°05 42.3’

185 x 50 x 50

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na cokoliku, na trzystopniowym 
cokole. Zachowane ramię podłużne krzyża. 
Pierwszy stopień o profilowanej górnej 
krawędzi, drugi stopień z niewielkimi 
ostrosłupami na narożach, trzeci stopień 
prostokątny ujęty 
z każdej strony niewielkimi ostrosłupami. Na 
ścianie frontowej drugiego stopnia ryta 
inskrypcja.

Silne nawarstwienia biologiczne (mchy, 
bluszcz), uszkodzenia mechaniczne, ubytki 
wietrzeniowe, wżery, zawilgocenia. 

TU SPOCZYWA / FERDYNAND KURZWEIL / 

C. K. POCZTMISTRZ / URODZONY 2/12 

1852 ZMARŁ 1/10 1896//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 143/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

płyta nagrobna z krzyżem 
/Kaszyński Józef

Metal, piaskowiec, 
beton

1937 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.2’
E 025°05 42.1’

krzyż 165 x 91 2; płyta nagrobna 38 x 79 x 
163

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
płytą nagrobną, na wysokiej boniowanej
podmurówce. U wezgłowia ażurowy krzyż 
łaciński rurkowy o ramionach zakończonych 
ażurowymi trójkołami. Ramiona z 
podwójnych rurek z rzędem okrągłych 
pierścieni między nimi. Na przecięciu ramion 
prostokątna metalowa tabliczka o 
wolutowych narożach zdobionych kwiatem, z 
namalowaną inskrypcją.

Krzyż odlew metalowy, malowany, płyta z 
piaskowca, podmurówka betonowa, 
niesygnowany.

Nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty), 
zawilgocenia, wżery.

TU SPOCZYWA / KASZYŃSKI / JÓZEF S. 

BAWŁA / 1881 – 1937 / WIECZNY 

ODPOCZYNEK//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 144/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Płyta nagrobna piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.5’
E 025°05 41.7’

28 x 104 x 210

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone prostokątną 
płytą nagrobną z 
płaskorzeźbionym 
krzyżem łacińskim. 
Inskrypcji brak. 

Silne nawarstwienia 
biologiczne (mchy), 
wżery, ubytki 
wietrzeniowe.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 145/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.3’
E 025°05 41.5’

61 x 94 x 20

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone pierwotnie 
krzyżem na 
prostokątnym 
profilowanym cokoliku, 
na cokole, na podstawie. 
Krzyż niezachowany. 
Cokół prostokątny o 
ściętych górnych 
krawędziach, z 
prostokątną płyciną od 
frontu. Inskrypcji brak. 
Widoczny zarys opaski. 

Nawarstwienia 
biologiczne (bluszcz, 
porosty), ubytki 
wietrzeniowe. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 146/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN piaskowiec II poł. XIX w. nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.4’
E 025°05 41.4’

58 x 56 x 14

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone krzyżem 
łacińskim (zniszczonym) 
o ramionach 
zakończonych trójlistnie 
z płaskorzeźbioną figurą 
Chrystusa na przecięciu 
ramion. Inskrypcji brak.

Destrukt, silne 
nawarstwienia 
biologiczne (mchy, 
porosty), uszkodzenia 
mechaniczne.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 147/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż/NN beton I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.8’
E 025°05 41.2’

119 x 58 x 16 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim opartym o cokół. Ramię pionowe 
krzyża rozszerzające się ku dołowi.

Krzyż zdemontowany, nawarstwienia 
biologiczne (porosty, bluszcz, trawa).

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 148/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Stella z opaską grobową 
/Zachajewicz Edmund

Lastryko, beton II poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.8’
E 025°05 41.0’

205 x 99 x 198 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
opaską na podstawie. U wezgłowia 
prostokątna stella o ćwierćkoliście ściętych 
górnych narożnikach, zwężająca się ku 
dołowi, z krzyżem łacińskim w zwieńczeniu.  
Krzyż z płaskorzeźbionym krzyżem o 
ramionach zakończonych trójlistnie. Na 
ścianie frontowej stelli prostokątna czarna 
tablica z rytą inskrypcją.

Na opasce od frontu motyw geometryczny z 
powtarzających się rombów. Wewnątrz 
opaski miejsce na nasadzenia. 

Nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty).

Ś P / EDMUND / ZACHAJKIEWICZ / ZMARŁ 

PO DŁUGICH / I CIĘŻKICH CIERPIENIACH / 

PRZEŻYŁ LAT 37 / PROSI O MODLITWĘ //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 149/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Opaska grobowa z cokołem 
/Morda Bazyli

Beton, płyta marmurowa 1944 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm 
(wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.7’
E 025°05 40.8’

105 x 100 x 195

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Miejsce pochówku 
oznaczone prostokątną 
opaską na podmurówce, 
na podstawie. U wezgłowia 
prostokątny cokół o 
ściętych wolutowo 
krawędziach bocznych i 
krótszą krawędzią górną. 
Na ścianie frontowej 
prostokątna biała płyta z 
rytą inskrypcją. Wewnątrz 
opaski miejsce na 
nasadzenia. 
Nawarstwienia biologiczne 
(porosty, mchy), wysolenia, 
ubytki wietrzeniowe, 
wżery.

Ś. + P. / TU SPOCZYWA 
/ MORDA BAZYLI /* 8. 
IV. 1880 R. 5. III. 1944 
R. / POKÓJ CIENIOM / 
NAJDROŻSZEGO 
OJCA// 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 150/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Grobowiec ziemny /Przeworska 
Helena

Piaskowiec, beton, 
płyta inskrypcyjna -
odlew metalowy

1939 nieznany

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm 
(wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.7’
E 025°05 40.7’

góra 173 x 145 x 30, 
grobowiec 45 x 145 x 
276 

opis, stan zachowania, 
uwagi

Inskrypcja

Grobowiec ziemny na planie 
prostokąta z opracowaną 
fasadą, zamknięty 
dwuspadowo, ze szczytem 
zwieńczonym krzyżem 
łacińskim, na podmurówce. 
W ścianie frontowej wejście 
zamknięte płytą zwieńczoną 
u góry trójkątnie, z 
prostokątną profilowaną 
płyciną z tablicą inskrypcyjną 
o wolutowych narożach 
dekorowanych kwiatem. Boki 
prostokątne z owalnymi 
niewielkimi niszami. 
Inskrypcja z odlanym 
napisem wypukłym.
Ubytki wietrzeniowe, 
nawarstwienia biologiczne 
(porosty, mchy), wżery.

Ś. + P. / HELENA / 
PRZEWORSKA / 
PRZEŻYWSZY LAT 46 
+28/3 1939 / PROSI 
CIĘ / PRZECHODNIU 
ZMÓW ANIOŁ PAŃSKI 
// 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 151/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Płyta nagrobna ze stellą
na cokole /Krasowski 
Antoni

Beton, stella i płyta lastryko 1936 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°19 53.7’
E 025°05 40.6’

190 x 70 x 170 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną płytą 
nagrobną na wysokiej podmurówce 
i podstawie. U wezgłowia stella z krzyżem w 
zwieńczeniu, na dwustopniowym cokole. Krzyż 
łaciński o ramionach zakończonych trójlistnie ze 
schematycznie zarysowanymi rozetkami, z 
płaskorzeźbioną figurą Chrystusa. Stella 
prostokątna o zaokrąglonych narożnikach z 
naczółkiem zbliżonym w kształcie do trójkąta, z 
wolutowymi krawędziami bocznymi i ściętymi 
krawędziami górnymi, z rytym motywem 
symetrycznych liści akantu od frontu. Na ścianie 
frontowej stelli czarna profilowana płycina z małą 
kolorową prostokątną tabliczką inskrypcyjną w 
części górnej. Na tabliczce, po lewej stronie 
fotografia: popiersie starszego mężczyzny en face. 
Ściany stopni cokołu oraz płyty nagrobnej ze 
schematycznymi rozetami. Zawilgocenia, 
nawarstwienia biologiczne (porosty). 

TU SPOCZYWA / KRASOWSKI / 

ANTONI / 1846 – 1936 / WIECZNY 

ODPOCZYNEK / PROSI O MODLITWĘ 

//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy 
w Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 152/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole /Lang 
Rudolf

piaskowiec 1927 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.4’
E 025°05 40.7’

130 x 47 x 27 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone pierwotnie 
krzyżem na dwustopniowym cokole. Krzyż 
niezachowany (zachowany mały fragment 
podłużnego ramienia). Pierwszy stopień o 
lekko ściętej profilowanej krawędzi, drugi 
stopień wyższy, prostokątny zamknięty górą 
łukiem lancetowatym. W podłuczu mały 
okrągły otwór. Od frontu płycina 
dwuelementowa z profilowanymi ramami; 
dolna do 2/3 wysokości zamknięta 
przerwanym łukiem pełnym, przechodzi w 
górną zamkniętą w ośli grzbiet. W dolnej ryta 
inskrypcja.

Ubytki wietrzeniowe i mechaniczne, 
nawarstwienia biologiczne (porosty), 
zawilgocenia. 

TU / SPOCZYWA / RUDOLF LANG / UR. 

1880  + 11/X 1927 / PROSI O / MODLITWĘ 

//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 153/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Cokół /Majda […] beton I poł. XX w. nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.3’
E 025°05 40.8’

64 x 54 x 32

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone 
niezachowanym zwieńczeniem na cokole, na 
podstawie. Cokół zamknięty profilowaną 
płytą. Inskrypcja nieczytelna.

Ubytki wietrzeniowe i mechaniczne, 
nawarstwienia biologiczne (mchy, porosty, 
grzyby).

MAJDA / […] KUTY //.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 154/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Opaska betonowa ze stellą
/Morda Rozalia

beton 1963 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.7’
E 025°05 40.5’

155 x 90 x 200 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
opaską, wyższą u wezgłowia, na podstawie. U 
wezgłowia prostokątna stella ujęta z lewej 
strony krzyżem łacińskim i 
prostopadłościenną profilowaną płytą 
wspartą na kuli, na wspólnej podstawie. 
Krzyż z wyrytym krzyżem, na ścianie 
frontowej stelli prostokątna czarna płyta z 
malowaną inskrypcją.

Wewnątrz opaski miejsce na nasadzenia. 

Ubytki wietrzeniowe, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), zawilgocenia. 

Ś. P. / NAJDROŻSZA / MATKA I BABCIA / 

MORDA / ROZALIA / Z BARANIUKÓW / * 

12. 11. 1887 + 31. 5. 1963 / PROSI O 

ZDROWAŚ MARIO //. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 155/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Opaska grobowa ze stellą
/Mazurkiewicz Antonina

lastryko 1966 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 53.8’
E 025°05 40.6’

210 x 97 x 205

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone prostokątną 
opaską na podstawie. U wezgłowia stella
z krzyżem łacińskim w zwieńczeniu, na niskim 
prostopadłościennym cokole. Krzyż 
o rozszerzających się ramionach z wyrytym 
mniejszym krzyżem. Stella o ściętych 
ćwierćkoliście górnych narożach zwężająca 
się ku dołowi, z owalną fotografią: popiersie 
kobiety en face w części górnej i prostokątną 
płytą u dołu z rytą inskrypcją.

Wewnątrz opaski miejsce na nasadzenia. 

Ubytki wietrzeniowe w podstawie, 
zawilgocenia na stelli, ogólny stan dobry.

ANTONINA / MAZURKIEWICZ / CÓRKA 

JÓZEFA / 1890  +1966  / WIECZNY 

ODPOCZYNEK / RODZINA 

BARANIUKÓW//. 

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 156/1/2021 Miejscowość: Kosów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Typ obiektu Materiał Data powstania Autor

Krzyż na cokole 
/Gruber Antoni

piaskowiec 1907 nieznany

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, 
grubość)

N 48°19 54.0’
E 025°05 40.3’

210 x 46 x 30 

Stan zachowania, uwagi Inskrypcja

Miejsce pochówku oznaczone krzyżem 
łacińskim na profilowanym cokoliku, na 
dwustopniowym cokole. Krzyż z ramionami o 
przekroju sześcioboku z wyrytym mniejszym 
krzyżem na przecięciu ramion. Pierwszy 
stopień cokołu o profilowanej górnej 
krawędzi, drugi stopień wyższy z profilowaną 
prostokątną płyciną od frontu, o lekko 
ściętych górnych krawędziach z 
wypiętrzeniem pośrodku. Na płycinie ryta 
inskrypcja.

Zniszczony, ubytki wietrzeniowe, 
nawarstwienia biologiczne (mchy, bluszcz).

Ś. + P. / ANTONI / GRUBER / EMER. ST. 

OFICJAŁ SĄDOWY / * 1857 R.   + 1907 R. / 

POKÓJ JEGO DUSZY //.  

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja 
Woźniak, Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 157/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, częściowo 
czytelna

tył: brak

mało widoczna, mało 
czytelna 

[motyw roślinny]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.7’
E 024°57 07.4’

90 x 49 x 15

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji 

Macewa zamknięta łukiem. Wersy kute 
wgłębnie. Brak wyodrębnionej części 
symbolicznej, mało czytelny emblemat 
roślinny. 
Stan niedostateczny, widoczne ubytki 
na płycie, wyraźne przebarwienia 
piaskowca, braki wietrzeniowe, 
nawarstwienia biologiczne płyta 
porośnięta porostami.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w 
Jabłonowie/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 158/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: widoczna, 

czytelna (alfabet 

hebrajski)

widoczna, czytelna 

[motyw roślinny]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.5’
E 024°57 07.3’

84 x 49 x 14

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem z frontalną 
kompozycją ramową z wypukłym 
tekstem epitafijnym. W górnej części 
mało widoczny emblemat z motywem 
roślinnym.
Stan niedostateczny, widoczne ubytki w 
prawej części płyty, zauważalne 
przebarwienia i zasolenie, macewa 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 159/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[świecznik, dłonie w geście 

błogosławieństwa]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.6’
E 024°57 07.2’

75X45X14

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta półkoliście. 
Widoczny mocno wyeksponowany 
wypukły tekst epitafijny, rozdzielony 
listwami oraz inskrypcja z 
pięcioramiennym świecznikiem i dłońmi 
w geście błogosławieństwa.
Stan dostateczny, macewa pochylona 
do przodu, widoczne przebarwienia 
piaskowca.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 160/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

brak

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.4’
E 024°57 07.2’

90 x 43 x 14

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Destrukt, macewa uszkodzona. 
Widoczny, ograniczony fragment tekstu 
epitafijnego. Inskrypcja kuta wgłębnie. 
Brak górnej części, widoczne ubytki po 
obu stronach płyty erozja, zasolenie i 
nawarstwienia biologiczne (mchy, 
porosty, grzyby).

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 161/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[korona, motyw roślinny]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.3’
E 024°57 07.1’

130 x 63 x 15

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem 
odcinkowym. Tekst epitafijny, wypukły, 
umieszczony w półkolistej niszy. 
Poszczególne wersy oddzielone 
listwami. Wyodrębniona część z 
inskrypcją symboliczną z widoczną 
koroną umieszczoną centralnie i 
rozbudowanym motywem roślinnym.
Stan niedostateczny, uszkodzona górna 
część płyty, widoczna erozja, zasolenie i 
przebarwienia, ubytki wietrzeniowe i 
biologiczne, płyta obrośnięta mchem i 
porostami.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 163/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
czytelna

tył: brak

widoczna, mało czytelna 

[świecznik, dłonie w geście 

błogosławieństwa]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.4’
E 024°57 07.3’

99 x 51 x 15

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem 
odcinkowym. Poszczególne wersy, 
wypukłe,  oddzielone listwami. Brak 
wyodrębnienia części z inskrypcją 
symboliczną – mało widoczny 
trójramienny świecznik z dłońmi w 
geście błogosławieństwa.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
ubytki wietrzeniowe, zauważalne 
przebarwienia płyty, macewa 
obrośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 164/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, częściowo 
czytelna

tył: brak

Mało widoczna, mało 
czytelna 

[motyw roślinny, dłoń]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.5’
E 024°57 07.4’

122 x 45 x 11

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem z frontalną 
kompozycją ramową. Tekst epitafijny 
kuty wgłębnie, zajmujący większą część 
steli. Brak wyodrębnionej przestrzenia z 
inskrypcją symboliczną – motyw 
roślinny z dłonią.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
przebarwienia, ubytki wietrzeniowe i 
mechaniczne, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 165/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: widoczna, 

czytelna (alfabet 

hebrajski)

widoczna, mało czytelna 

[motyw roślinny – gałązka z 

kwiatami]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.5’
E 024°57 07.5’

100 x 49 x 15

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem z wypukłym 
tekstem epitafijnym. Poszczególne 
wersy oddzielone szerokimi płaskimi 
listwami. Wyodrębniona część z 
inskrypcją symboliczną z mało 
widocznym motywem roślinnym –
złamaną gałązką.
Stan niedostateczny, płyta przechylona 
na lewą stronę, widoczne liczne ubytki i 
wyszczerbienia na całej powierzchni, 
macewa obrośnięta porostami.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 166/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[świecznik]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.6’
E 024°57 07.6’

96 x 46 x 14

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna z bardzo 
wyraźnym tekstem epitafijnym, 
wypukłym, którego wersy oddzielone są 
szerokimi płaskimi listwami. Górną 
część płyty stanowi mocno 
wyeksponowany relief z 
pięcioramiennym świecznikiem.
Stan dostateczny, widoczne 
wyszczerbienia na krawędziach płyty, 
zauważalne przebarwienia, płyta 
obrośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 167/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: widoczna, 

czytelna (alfabet 

hebrajski)

widoczna, czytelna 

[świecznik, ptak -

synogarlica]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.6’
E 024°57 07.6’

150 x 53 x 14

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna z wyraźnym 
tekstem epitafijnym, wypukłym, 
którego wersy oddzielone są szerokimi 
płaskimi listwami. Górną część płyty 
stanowi wyeksponowany relief z 
pięcioramiennym świecznikiem nad 
którym widoczna jest synogarlica.
Stan dostateczny, widoczne 
przebarwienia, ubytki wietrzeniowe i 
mechaniczne, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 168/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[świecznik, ptaki -

synogarlice]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.5’
E 024°57 07.6’

134 x 50 x 14

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna z wyraźnym 
tekstem epitafijnym, wypukłym, 
którego wersy oddzielone są płaskimi 
listwami. Górną część płyty stanowi 
relief z pięcioramiennym świecznikiem 
nad którym widoczne są dwa ptaki -
synogarlice.
Stan dostateczny, widoczne 
wyszczerbienia na krawędziach płyty, 
zauważalne przebarwienia, ubytki 
wietrzeniowe i mechaniczne, 
nawarstwienia biologiczne (porosty), 
zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 169/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, częściowo 
czytelna

tył: widoczna, 

czytelna (alfabet 

hebrajski)

Mało widoczna, mało 
czytelna 

[świecznik]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.5’
E 024°57 07.7’

120 x 50 x 15

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna z wyraźnym 
tekstem epitafijnym, wypukłym, 
którego wersy oddzielone są płaskimi 
listwami. Górną część płyty stanowi 
relief z trójramiennym świecznikiem. 
Stan dostateczny, widoczne 
wyszczerbienia i ubytki na całej płycie, 
zauważalna erozja i przebarwienia, 
ubytki wietrzeniowe i mechaniczne, 
nawarstwienia biologiczne (porosty), 
zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 170/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

nieczytelna

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.4’
E 024°57 07.5’

113 x 52 x 19

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem. Mało 
widoczne liternictwo kute wgłębnie. 
Brak wyodrębnionego miejsca z 
inskrypcją symboliczną, która jest mało 
czytelna.
Stan niedostateczny, macewa 
przechylona delikatnie na lewą stronę, 
widoczne liczne wyszczerbienia i ubytki 
na całej powierzchni, płyta obrośnięta 
porostami.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 171/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[motyw roślinny, jeleń]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.2’
E 024°57 07.3’

106 x 51 x 17

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem 
odcinkowym. Tekst epitafijny, wypukły, 
zamknięty w płytkiej niszy z wersami 
oddzielonymi listwami. Górną część 
płyty stanowi relief z umieszczonym 
centralnie jeleniem i motywem 
roślinnym.
Stan dostateczny, widoczna ubytki i 
wyszczerbienia na krawędziach płyty, 
zauważalna erozja, zasolenie i 
przebarwienia, macewa porośnięta 
porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 172/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
czytelna

tył: brak

widoczna, mało czytelna 

[świecznik, dłonie w geście 

błogosławieństwa]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.3’
E 024°57 07.3’

106 x 57 x 15

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem z frontalną 
kompozycją, w której znajduje się tekst 
epitafijny. Inskrypcja kuta wgłębnie. 
Wyodrębnioną górną część płyty 
stanowi relief z trójramiennym 
świecznikiem i dłońmi w geście 
błogosławieństwa.
Stan dostateczny, widoczna erozja, 
zasolenie i przebarwienia, płyta 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 173/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, częściowo 
czytelna

tył: brak

mało widoczna, mało 
czytelna 

[świecznik]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.2’
E 024°57 07.2’

123 x 49 x 17

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem 
odcinkowym. Tekst epitafijny, wypukły, 
zamknięty w półkolistej płycinie. Wersy 
oddzielone płaskimi listwami. Część 
symboliczna mało widoczna –
trójramienny świecznik.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
przebarwienia, ubytki wietrzeniowe i 
mechaniczne, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 174/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[motyw geometryczny, 

motyw roślinny, lew]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.1’
E 024°57 07.3’

150 x 65 x 18

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna z frontalną 
kompozycją ramową. Tekst epitafijny, 
wypukły, umieszczony w zamkniętej 
półkoliście płycinie, opartej na 
kolumienkach. Wersy przedzielone 
listwami. Wyróżniający się przyczółek z 
bogatą ornamentyką symboliczną –
leżącym lwem motywami roślinnymi i 
geometrycznymi.
Stan dostateczny, płyta znacząco 
pochylona do przodu, widoczne 
przebarwienia, płyta porośnięta 
porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 175/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, mało 
czytelna

tył: brak

Mało widoczna, mało 
czytelna 

[motyw roślinny, jeleń]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.1’
E 024°57 07.2’

89 x 49 x 12

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
Górną część stanowi fragment z 
inskrypcją graficzną, z widocznym 
jeleniem i motywem roślinnym.
Stan niedostateczny, widoczne ubytki i 
wyszczerbienia w górnej części płyty, 
zauważalna erozja i przebarwienia, 
macewa porośnięta porostami i 
mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 176/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, częściowo 
czytelna

tył: brak

widoczna, mało czytelna 

[jeleń]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.2’
E 024°57 07.2’

88 x 49 x 12

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
Górną część stanowi fragment z 
inskrypcją graficzną, z widocznym 
jeleniem.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
przebarwienia, ubytki wietrzeniowe i 
mechaniczne, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 177/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
czytelna

tył: brak

częściowo widoczna, mało 
czytelna 

[heksagram]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.1’
E 024°57 07.2’

86 x 48 x 13

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem z tekstem 
epitafijnym bez obramowania, wypukły. 
Wersy inskrypcji oddzielone płaskimi 
listwami. Górną część stanowi fragment 
z  graficznym emblematem –
heksagramen.
Stan niedostateczny, destrukt, płyta z 
przełamaną górną częścią, widoczna 
erozja, zasolenie i przebarwienia, płyta 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 178/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[ptak - synogarlica]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.1’
E 024°57 07.4’

99 x 48 x 13

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna z tekstem 
epitafijnym bez obramowania, 
wypukłym. Wersy inskrypcji oddzielone 
płaskimi listwami. Górną część stanowi 
fragment z inskrypcją graficzną, z 
widoczną synogarlicą.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
przebarwienia, płyta porośnięta 
porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 179/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
mało czytelna

tył: brak

mało widoczna, mało 
czytelna 

[lew]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.1’
E 024°57 07.3’

90 x 46 x 15

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem 
odcinkowym. Tekst epitafijny bez 
obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
Górną część stanowi fragment z 
inskrypcją graficzną, mało widoczny 
lew.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
przebarwienia, ubytki wietrzeniowe i 
mechaniczne, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 180/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[motyw roślinny, ptaki -

synogarlice]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.3’

120 x 48 x 13

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
Górną część stanowi fragment z 
inskrypcją graficzną z widocznymi 
ptakami – synogorlicami oraz motywem 
roślinnym.
Stan dostateczny, widoczna erozja, 
zasolenie i przebarwienia, płyta 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 181/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[motyw roślinny, paw]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.3’

128 x 48 x 15

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
Górną część stanowi fragment z 
inskrypcją graficzną, z widocznym 
ptakiem – pawiem i motywem 
roślinnym.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
przebarwienia, ubytki wietrzeniowe i 
mechaniczne, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 182/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[motyw roślinny, ptak]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.2’

133 x 52 x 14

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna z tekstem 
epitafijnym bez obramowania, wypukły. 
Wersy inskrypcji oddzielone płaskimi 
listwami. Górną część płyty stanowi 
fragment z inskrypcją graficzną, z 
widocznym motywem roślinnym i 
ptakiem.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
przebarwienia, ubytki wietrzeniowe i 
mechaniczne, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 183/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna,  
czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[lwy, księga, motyw 

roślinny]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.3’

108 x 49 x 12

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem 
odcinkowym. Tekst epitafijny bez 
obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
W górnej części, z inskrypcją graficzną, 
widoczne dwa lwy trzymające księgę.
Stan dostateczny, widoczne ubytki na 
krawędziach, zauważalna erozja i 
przebarwienia, ubytki wietrzeniowe i 
mechaniczne, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), zawilgocenia.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 184/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód:  widoczna,  
czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[ornament roślinny, ptak -

synogarlica, dłonie (prawa 

trzymająca dzban)]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.5’

143 x 50 x 14

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
Górną część stanowi fragment z 
inskrypcją graficzną, z widoczną 
synogarlicą dłońmi i dzbanem.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
przebarwienia, ubytki wietrzeniowe i 
mechaniczne, nawarstwienia 
biologiczne (porosty), zawilgocenia. 

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 185/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna,  
czytelna

tył: brak

mało widoczna, mało 
czytelna 

[lew, motyw roślinny]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.4’

148 x 50 x 14

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
Górna część z inskrypcją graficzną, z 
widocznym lwem i motywem roślinnym.
Stan dostateczny, widoczna erozja, 
zasolenie i przebarwienia, płyta 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 186/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, częściowo 
czytelna

tył: brak

mało widoczna, mało 
czytelna 

[lew]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.1’
E 024°57 07.4’

110 x 49 x 15

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
Górną część stanowi fragment z 
inskrypcją graficzną, z widoczną lwem.
Stan dostateczny, widoczna erozja, 
zasolenie i przebarwienia, płyta 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 187/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, mało 
czytelna

tył: brak

brak

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 23.4’
E 024°57 08.4’

70 x 53 x 10

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Stan niedostateczny, destrukt, płyta 
przełamana, brak górnej części, 
inskrypcja nieczytelna.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 188/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[dłonie trzymające gałązki, 

roślinnymi, lew, jelenie]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.4’

115 x 52 x 13

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi, 
szerokimi listwami. Górna część, 
wydzielona listwą, z inskrypcją 
graficzną, z widocznymi dłońmi 
trzymającymi gałązki, lwem i dwoma 
jeleniami.
Stan dostateczny, widoczna erozja, 
zasolenie i przebarwienia, płyta 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 189/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, czytelny -
zachowany fragment

tył: brak 

mało widoczna, mało 
czytelna
[ornament roślinny]

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°54 07.4’

48 x 44 x 11

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Stan 
niedostateczny, płyta 
wkopana głęboko w 
ziemię, widoczny jedynie 
górny fragment macew z 
mało widocznym 
ornamentem roślinnym.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 190/2/2021 Miejscowość: Peczeniżyn (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
czytelny - zachowany 
fragment

tył: brak 

-

Zdjęcie obiektu

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, 
szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°54 07.6’

67 x 64 x 16

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Stan niedostateczny –
destrukt. Płyta 
przełamana, zachowany 
jedynie dolny fragment 
macewy z widocznymi 
trzema zachowanymi 
wersami inskrypcji.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, Małgorzata 
Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 191/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[motyw roślinny]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.6’

132 x 50 x 12

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
Górna część, wydzielona szeroką listwą, 
z inskrypcją graficzną, z wyrazistym 
ornamentem roślinnym.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
przebarwienia, płyta porośnięta 
porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 192/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[ptak - synogarlica]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.1’
E 024°57 07.7’

100 x 48 x 11

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta łukiem 
odcinkowym. Tekst epitafijny bez 
obramowania, wypukły. Widoczne 
jedynie trzy wersy inskrypcji oddzielone 
płaskimi listwami. Górna część, 
wydzielona listwą, z inskrypcją 
graficzną, widocznym ptakiem –
synagorlicą.
Stan dostateczny, płyta przechylona do 
przodu, widoczna erozja zasolenie i 
przebarwienia, macewa porośnięta 
porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 193/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
czytelna

tył: brak

widoczna, mało czytelna 

[księga]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 23.9’
E 024°57 07.4’

125 x 58 x 13

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta półkoliście. Tekst 
epitafijny i część inskrypcyjna zamknięte 
w półkolistej niszy. Wersy kute 
wgłębnie. Nad tekstem widoczne 
symboliczne ujęcie z księgą. 
Stan dostateczny, widoczne ubytki na 
krawędziach płyty, zauważalne 
przebarwienia, macewa porośnięta 
porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 194/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

Mało widoczna, mało 
czytelna 

[motyw roślinny, lwy]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 23.9’
E 024°57 07.4’

115 x 57 x 16

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta półkoliście. 
Tekst epitafijny bez obramowania. 
Wersy inskrypcji kute wgłębnie. Górna 
część, wydzielona listwą w kształcie 
łuku, z inskrypcją graficzną z 
widocznymi dwoma lwami i motywem 
roślinnym. Widoczne pozostałości 
polichromii.
Stan dostateczny, zauważalna erozja i 
przebarwienia, płyta porośnięta 
porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 195/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, częściowo 
czytelna

tył: brak

Mało widoczna, mało 
czytelna 

[lew]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.1’
E 024°57 07.6’

102 x 58 x 10

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi, 
szerokimi listwami. Górna część, 
wydzielona listwą, z inskrypcją 
graficzną, z widocznym lwem.
Stan dostateczny, widoczna erozja i 
przebarwienia, płyta porośnięta 
porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 196/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, częściowo 
czytelna

tył: brak

mało widoczna, mało 
czytelna 

[motyw roślinny, lwy]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.6’

125 x 52 x 11

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa zamknięta półkoliście. Tekst 
epitafijny bez obramowania. Widoczne 
jedynie cztery wersy inskrypcji, 
oddzielone płaskimi listwami. Górna 
część, wydzielona listwą w kształcie 
łuku, z inskrypcją graficzną, z 
widocznymi dwoma lwami i motywem 
roślinnym.
Stan dostateczny, widoczna erozja, 
zasolenie i przebarwienia, płyta 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 197/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, częściowo 
czytelna

tył: brak

czytelna 

[lew]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.1’
E 024°57 07.7’

115 x 50 x 11

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania. Wersy inskrypcji 
wypukłe (trzy rzędy) oddzielone 
płaskimi, szerokimi listwami. Górna 
część, wydzielona listwą, z inskrypcją 
graficzną, z widocznym lwem.
Stan dostateczny, widoczna erozja 
zasolenie i przebarwienia, płyta 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 198/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

widoczna, czytelna 

[świecznik]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.6’

135 x 52 x 13

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania. Wersy inskrypcji 
wypukłe, oddzielone płaskimi, szerokimi 
listwami. Górna część, wydzielona 
listwą, z inskrypcją graficzną, z 
widocznym siedmioramiennym 
świecznikiem.
Stan dostateczny, widoczna erozja, 
zasolenie i przebarwienia, płyta 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 199/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: widoczna, 
częściowo czytelna

tył: brak

-

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.0’
E 024°57 07.8’

70 x 50 x 11

Stan zachowania, uwagi Tłumaczenie inskrypcji

Destrukt, płyta przełamana, brak górnej 
części, zachowane jedynie trzy wersy 
inskrypcji. Widoczna erozja i zasolenie 
oraz przebarwienia, płyta porośnięta 
porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)



Karta obiektu 200/2/2021 Miejscowość: Jabłonów (obwód iwanofrankowski, Ukraina)

Zdjęcie obiektu Rodzaj obiektu Materiał z jakiego 
został wykonany 

Inskrypcja (tekst) Inskrypcja (symbolika)

macewa piaskowiec przód: mało 
widoczna, częściowo 
czytelna

tył: brak

Widoczna 
[lew, ornament roślinny]

Wskazania GPS wymiary w cm (wysokość, szerokość, grubość)

N 48°24 24.1’
E 024°57 07.9’

115 x 49 x 13

Stan zachowania, uwagi Krótka charakterystyka cmentarza

Macewa prostokątna. Tekst epitafijny 
bez obramowania, wypukły. Wersy 
inskrypcji oddzielone płaskimi listwami. 
Górna część, wydzielona listwą, z 
inskrypcją graficzną z widocznym lwem i 
ornamentem roślinnym.
Stan dostateczny, widoczna erozja, 
zasolenie i przebarwienia, płyta 
porośnięta porostami i mchem.

brak

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak, 
Małgorzata Białkowska
Projekt: „Inwentaryzacja cmentarzy w Jabłonowie 
/Kosowie” (2021)


