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Słowo wstępne
„Czcij przodków twych pamięć, czcij ojców mogiły:
W ich dziełach, zasługach krzep ducha, krzep siły”.
Józef Białynia Chołodecki

W bieżącym roku (2017) mija 10 lat działalności Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu. To okazja do podsumowania ale także do refleksji nad dalszą działalnością Komitetu.
Dziesięć Kwest, ponad 166 tys. zł zebranych do puszek, 28 odnowionych obiektów i setki osób zaangażowanych w to dzieło.
W dalszym ciągu na liście Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
znajduje się około 200 zabytkowych obiektów, które należy otoczyć opieką. To praca na kolejne lata.
Dziękując wszystkim zaangażowanym w pracę Komitetu oddajemy w Państwa ręce wydawnictwo pokonferencyjne, które niech choć
w skromny sposób pokaże skalę naszej wspólnej pracy i będzie świadectwem społecznego zaangażowania i troski o groby zamościan, którzy
przyczynili się do rozwoju miasta i regionu. Publikacja jest także cennym
źródłem informacji o tym czym jest to wyjątkowe miejsce, ludziach tam
spoczywających, podjętych działaniach renowacyjnych oraz o przyrodzie
która tworzy niezwykły klimat do kontemplacji.
Lista osób i instytucji, którym chcielibyśmy podziękować jest bardzo
długa. Dlatego pozwólcie Państwo, że w imieniu Zarządu SKOCP w Zamościu wyrażę to jednym słowem „Dziękujemy”. Jednocześnie liczymy na
Państwa wsparcie i współpracę przy organizacji Kwest w kolejnych latach.
Z wyrazami szacunku
dr Łukasz Kot
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Maria Fornal

Cmentarz jako zjawisko kulturowe
Cmentarze – miejsca spoczynku stworzone dla tych, którzy odeszli. Miejsca, w których, w zależności od wyznawanej religii, dla jednych
w tym miejscu kończy się droga życia, dla innych zaczyna nowa.
Na ziemiach polskich najstarsze cmentarze pochodzą z młodszej
epoki kamiennej (ok. 4000-1800 p.n.e). Zmarłych chowano blisko osad,
zwłoki składano w pozycji skurczonej, bocznej (mężczyźni na prawym
boku, kobiety na lewym). Groby wyposażano w ceramikę, narzędzia
kamienne oraz ozdoby. Z czasem pojawiają się kamienne konstrukcje
grobowe.
W epoce brązu rozpowszechnił się obrządek ciałopalny, dominowały
pochówki popielnicowe i groby jamowe. Zwyczaj ten utrzymał się do II w.
n.e., kiedy nastąpił powrót do obrządków szkieletowych. W czasach starożytnych groby sytuowano z dala od osad, często w lasach i na wzgórzach. W tradycji ludowej przetrwała nazwa tych cmentarzy – żale lub
żalniki, pochodząca od żaru, ognia, który na nich rozpalano, urządzając
często przy tym biesiady.
W okresie chrystianizacji Polska była zdominowana oddziaływaniem
kultury zachodniej, łacińskiej. W procesie umacniania się nowej religii
wprowadzono również zmiany w chowaniu zmarłych. Chrześcijaństwo
nakazywało grzebanie zmarłych w poświęconej ziemi, pod kościołami
i na cmentarzach, zakładanych przy kościołach. Sobór rzymski w 1059 r.
nadał cmentarzom sankcję „pół świętych”, rzucając klątwę na ludzi bezczeszczących je. Trudno było jednak pokonać dawne zwyczaje, zwłaszcza
na Litwie i Rusi, gdzie długo jeszcze funkcjonowały cmentarze wiejskie
zakładane w polach i lasach.
Aby zwalczać dawne przyzwyczajenia, a przede wszystkim dla
utrzymania porządku na cmentarzach, przez kolejne lata były wydawane, na synodach oraz przez biskupów, przepisy porządkowe. I tak na synodzie wrocławskim w 1568 r. zakazano na nich pasienia bydła. Synod
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gnieźnieński w 1512 r. nakazuje grodzenie cmentarzy murem, parkanem
drewnianym lub okopanie rowem.
Niektóre zakazy mogą nas dzisiaj rozbawić, np. synod warmiński w 1610 r. zabronił rozwieszania na cmentarzu pościeli, wystawiania
i mycia naczyń kuchennych i browarnych, przesiewania i suszenia zboża. Z kolei synod kijowski w 1762 r. zakazał rozwieszać suknie świeckie
i bieliznę, jeździć przez cmentarz, odbywać na nim targi. Nakazywano też
sprzątać zielsko, wióry i beczki z wapnem.
Kostnice, które stawiano przy kościołach, miały mieć gęste kraty, aby
zwierzęta nie wchodziły do środka, na ścianie powinien być umieszczony
duży napis o wieczności lub sądzie ostatecznym.
Na synodzie w 1636 r. biskup żmudzki zakazał księżom żmudzkim
pogrzebów, mów i ceremonii poza kościołami. Z kolei w 1726 r. biskup
łucki nakazał ogłosić ludowi, że jeśli ktoś w polu lub gajach pochowa zmarłego, zostanie wyklęty. Synod wileński 1744 r. za pochowanie ciała w polu
lub w lesie wprowadził zakaz wstępu do kościoła przez 3 miesiące tym,
którzy pochowali zmarłego poza wyznaczonym przez kościół miejscem.
Wszystkie te zakazy odnosiły się do miejsc niepoświęconych, w oddaleniu
od kościołów, gdzie mogły się jeszcze odbywać praktyki pogańskie.
Pomimo przyjęcia chrześcijaństwa i wprowadzania przez kościół coraz to nowych zakazów, powszechnie kultywowano niektóre zwyczaje
z czasów pogańskich, jak choćby rzucanie gałęzi na cmentarz. Przejeżdżający lub przechodzący obok cmentarza, szukał gałązki aby rzucić ją na
mogiłę, a jeżeli o tym zapomniał, zsiadał z wozu, łamał gałąź z pobliskiego drzewa i rzucał. Żegnał się przy tym i mówiąc „wieczny odpoczynek”
za dusze zmarłych, nie oglądając się za siebie, odjeżdżał. Jeśli nie miał gałęzi, rzucał wiecheć słomy lub siana wyjęty z wozu. Gdy utworzył się stos
z gałęzi, podpalano go, aby przez ogień oczyszczały się dusze zmarłych.
Uważano, że jeśli ktoś nie dopełni tego, duch nieboszczyka pogniewa się
i może podróżnemu drogę zmylić.
Przez długie lata na cmentarzach leśnych odbywały się rytuały palenia ognisk i składania pokarmów dla zmarłych. Wiara w to, że dusze
zmarłych odczuwają głód i co jakiś czas wracają na ziemię, aby się pożywić, a także opowieści o znikaniu zostawionego na grobach pożywienia,
szczególnie na starych, leśnych cmentarzach, oraz miejscach wyznaczonych dla chowania tzw. „zmarłych w butach”, były powszechne jeszcze
w XIX wieku. „Karmienie” dusz opisuje w „Chłopach” W. S. Reymont:
„Kuba z Witkiem (...) powlókł się w głąb, na stary cmentarz. A tam na
zapadniętych grobach cicho było, pusto i mroczno – tam leżeli zapomnia-
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ni, o których i pamięć umarła dawno (...), a gdzieniegdzie sterczał krzyż
spróchniały – tam leżały pokotem rody całe, całe wsie, pokolenia całe –
tam się już nikt nie modlił, nie płakał, lampek nie palił... (...) Kuba wyjął
z zanadrza parę oszczędzonych skibek chleba, rwał je w glonki, przyklękał i rozrzucał po mogiłach. Pożyw się duszo krześcijańska, co cie wypominam w wieczornym czasie, pożyw się, pokutnico człowiecza, pożyw
się! – szeptał z przejęciem. – Wezną to? Pytał cicho Witek zatrwożonym
głosem. – Przeciech! Ksiądz żywić nie da!.. w beczki drugie kładą, ale tym
biedotom nic z tego... Księdzowe albo i dziadoskie świnie mają wyżerkę,
a dusze pokutujące głód cierpią... – Przyjdą to?.. – Nie bój się... Wszystkie
te, co czyścowe męki cierpią ... wszystkie. Pan Jezus odpuszcza je na ten
dzień na ziemie, żeby swoich nawiedziły...”
Kościół parafialny i jego cmentarz były uznawane za właściwe miejsce spoczynku dla każdego parafianina, chyba, że sobie wybrał gdzie
indziej grób, bądź też przodkowie dla siebie i następców taki założyli.
Możliwość pochówku w kościele mieli kapłani, dobroczyńcy, kolatorzy
i ich rodziny oraz członkowie dozoru kościelnego. Ze względu na częste
naruszanie posadzki i konieczność ciągłego naprawiania jej, synod łucki
w 1727 wprowadził ograniczenia w chowaniu zmarłych w kościołach.
Wśród nakazów dotyczących chowania zmarłych znalazł się również
i ten aby ludzie zmarli nagle, nie byli chowani przed upływem 24 godzin
lub „dopóki jest nadzieja przywrócenia ich do przytomności”. Synod włocławski w 1641 r. zabronił odprawiać pogrzebów przed i po zachodzie
słońca. Zalecano również, aby zmarli, nawet najubożsi, „z przyzwoitością
byli chowani przez kapłanów, bez nadziei zysku doczesnego, a choć będą
chowani na cmentarzu, jednak pierwej wypada wnieść ich do kościoła
i odprawić kondukt mniejszy z użyciem kadzidła, jeśli można”.
W 1643 r. synod płocki nakazał nauczać, aby przechodzący przez
cmentarz, modlili się za zmarłych tam spoczywających. Niektórzy uznają,
że stąd bierze się powszechny zwyczaj hojnego wspierania w dzień zaduszny ubogich, którzy za datki modlili się za „zamówione” dusze zmarłych.
Na cmentarzach przykościelnych można było sadzić drzewa, aby
osłaniały kościół od pożaru, byle nie zaciemniały zbyt okien. Sadzenie
drzew na cmentarzach przykościelnych czy, późniejszych, pozamiejskich,
łączy się też czasem z nawiązaniem do przedchrześcijańskich cmentarzy,
lokowanych w lasach. Miało to pomóc w zaakceptowaniu nowego, „poświęconego” miejsca.
W okresie Oświecenia następuje zmiana w lokalizacji cmentarzy,
stopniowo przenoszone są na tereny podmiejskie. Podyktowane to było
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zarówno względami higienicznymi, problemem z przepełnionymi nekropoliami, jak również nowymi prądami filozoficznymi. Próby przenoszenia
cmentarzy poza mury miejskie miały miejsce znacznie wcześniej. Pierwsze
wzmianki o nekropoliach poza miastami i osadami, na których chowano
rzemieślników i chłopów pańszczyźnianych pochodzą już z XVI w.
Nowopowstające cmentarze nie cieszyły się początkowo popularnością, traktowane jako zakładane w niepoświęconej ziemi. Tylko cmentarze przykościelne uznawane były za sacrum, połączone z kościołem i zależne od jego jurysdykcji. Erekcję pierwszego cmentarza pozamiejskiego
poprzedziło wydanie w Polsce edyktu Ludwika XVI z 1777 r. w sprawie
przenoszenia nekropolii za miasto. Szczątki pochowanych na cmentarzach przykościelnych ekshumowano i przenoszono na miejsce nowych
pochówków.
Z czasem cmentarze powstające w dużych miastach stały się świadectwem panujących kierunków artystycznych i stylów charakterystycznych
dla danej epoki. Mogiły, początkowo ziemne, zamieniły się w kamienne,
nad którymi pojawiły się bogato zdobione płyty, motywy wanitatywne,
popiersia lub całe postaci ludzkie. Nad grobami zaczęto też stawiać stylowe kaplice, często o dużej wartości artystycznej.
Osoby z możnych rodów miały też wydzielane miejsca na pochówki
w przypałacowych parkach, niekiedy budowano w majątkach prywatne
kaplice grobowe.
Przeniesienie miejsc pochówku za miasto było trudne do zaakceptowania przez mieszkańców, którzy przyzwyczajeni byli do tego, że
poza miastem chowano kuglarzy, sztukmistrzów, samobójców, i innych
„zmarłych w butach”. Pochówek w miejscu, jak uważano, niepoświęconym, uznawano za profanację majestatu śmierci. Panował obsesyjny lęk
przed „psim pochówkiem”, na cmentarzu „cholerycznym” czy „trędowatych”. Przekonanie ludzi do zaakceptowania nowych miejsc pochówku,
wymagało długotrwałego przekonywania zarówno przez władze świeckie jak i kościelne.
Dzień Zaduszny ustalony przez kościół na 2 listopada połączył nowe
religijne wyobrażenia i zwyczaje z przedchrześcijańskimi. Wierzono, że
w wigilię Zaduszek dusze zmarłych przebywają na ziemi, udają się do
domów, a o północy do kościoła, gdzie zmarły ksiądz odprawia dla nich
mszę. W związku z tymi wierzeniami porządkowano cmentarze, zapalano świeczki na przystrojonych grobach. W niektórych domach zostawiano światło na całą noc, palono w piecu, żeby dusze się ogrzały. Na stole
stawiano jedzenie, a drzwi zostawiano otwarte.
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Cmentarze wiejskie zapełniały przede wszystkim ziemne mogiły,
znaczone prostymi, drewnianymi krzyżami, wśród których wyróżniały
się kamienne nagrobki bogatych gospodarzy czy właścicieli ziemskich.
Zarówno na cmentarzach miejskich jak i wiejskich w rocznice śmierci pochowanych osób, w święta, a szczególnie w Dzień Zaduszny, zostawiano
ślady troski o pamięć zmarłych. Groby ubierano wówczas kwiatami i girlandami z gałązek świerku i sosny, zapalano świeczki. Zwyczaje związane z Dniem Zadusznym, obdarowywanie ubogich, duchownych i służby
kościelnej, były nawiązaniem do uczty pogrzebowej – stypy, która w niektórych regionach była powiązana z cmentarzem. I tak w okolicach Hrubieszowa i Krasnegostawu poczęstunek po pochówku odbywał się przed
bramą cmentarną. Częstowano głównie wódką – po jednym kieliszku, na
zakąskę dawano chleb, placek żytni lub pieróg pieczony. Żebrakom dawano też pieniądze.
Obdarowywanie żebraków na Zaduszki przed kościołem lub na
cmentarzu, to także ślad dawnych ofiar nagrobnych związanych z kultem
przodków. Za otrzymane pożywienie i pieniądze obdarowany musiał się
modlić za zmarłych. Polecano jego modlitwom swoich zmarłych, wymieniając ich imiona. Czasami jeden żebrak dostawał tyle kawałków chleba,
za ile dusz miał się modlić. Pierogi pieczone dla dziadów nadziewano
kaszą gryczaną i serem, kaszą i kapustą, a także marchwią na słodko.
W Moniatyczach koło Hrubieszowa pierogi nazywano „zaduszki” i były
zdobione plecionką na wierzchu.
Tradycją było, że chleb, który dzielono wśród żebraków, nie mógł
pochodzić z żydowskiej piekarni, a tylko chrześcijańskiej.
Atmosferę „dziadów” oddaje opis z „Chłopów”: „Dziady uczyniły
ulice od głównych drzwi aż hen na drogę, a każden na swój sposób się
wydzierał, a krzyczał, a modlił w głos i dopraszał wspomożenia, a jak niektórzy to i na skrzypkach pogrywali i pieśnie wyciągali jękliwymi głosami, a drugie na piszczałkach libo i harmonikach, że wrzask się rozlegał, aż
w uszach wierciło... (...) Po południu, na nieszpory, jakie się odprawiały
raz w rok w cmentarnej kaplicy, pociągnęli wszyscy od Boryny. (...) Przed
wrótniami, a nawet i wśród mogił, pod murem, stały rzędy beczek solówek, a obok nich rozkładały się gromady dziadów. A naród płynął całą
drogą pod topolami ku cmentarzowi (...) błyskały światła świeczek, jakie
mieli niektórzy i chwiały się żółte płomyki lampek maślanych, a każdy
nim wszedł na cmentarz, wyciągał z tobołka chleb, to ser, to ździebko słoniny albo kiełbasy (...) i składali to wszystko pobożnie w beczki – a były
one księże, były organistowe i Jambrożego, a reszta dziadowskie, a któren
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w nie nie kładł, to grosz jaki wciskał w wyciągnięte ręce dziadowskie...
i szeptał imiona zmarłych, za które prosił o pacierz”.
Tradycja „dziadów” była żywa do II wojny światowej. Do czasów
współczesnych przetrwał natomiast u wyznawców prawosławia zwyczaj
zanoszenia na groby zmarłych pisanek i pieczywa święconego na Wielkanoc.
Współczesne zwyczaje związane z cmentarzem, pamięcią o zmarłych, ograniczają się do odwiedzin i modlitwy przy grobach. Pozostała
tradycja zdobienia zielenią grobów, palenia zniczy i wspominania zmarłych, szczególnie w Dzień Zaduszny.
Ziemne mogiły prawie zniknęły, zastąpiły je grobowce o niewielkiej
wartości artystycznej. Inskrypcje zawierające nierzadko piękne strofy poezji nagrobnej, wyparły proste treści informacyjne.
Pomimo zachodzących zmian, cmentarz zawsze pozostanie materialnym nośnikiem zjawisk kulturowych, obyczajowości i wrażliwości artystycznej. Pozostanie ważnym elementem naszej kultury narodowej.
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Cmentarz w ujęciu teologicznym
Chociaż człowiek posiadał śmiertelną naturę, z woli Bożej miał nie
umierać. Śmierć, zatem była przeciwna zamysłom Stwórcy, na świat zaś
weszła jako konsekwencja grzechu. Od śmierci cielesnej człowiek byłby
wolny, gdyby nie zgrzeszył, jest ostatnim wrogiem człowieka, który musi
zostać zwyciężony. Śmierć została pokonana przez Chrystusa. Jezus przyjął
śmierć aktem całkowitego i dobrowolnego poddania się woli Ojca. Posłuszeństwo Jezusa przemieniło przekleństwo śmierci w błogosławieństwo.
„Prawo śmierci” wynika z grzechu Adama i przechodzi na wszystkich potomków Adama przez naturalny akt rodzenia, z wyjątkiem Chrystusa, ponieważ nie pochodził On od ojca ziemskiego – był poczęty za
sprawą Ducha Świętego, nie miał więc plamy grzechowej swej Matki Maryi, która była zachowana wolną od grzechu. Dlatego też jak przez jednego
człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób
śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Między Bogiem, a ludźmi istniał jakby kontrakt: jeśli popadniecie w grzechy,
będziecie musieli umrzeć. Ludzie spełnili ten smutny warunek i dlatego
wszyscy umierają. Do owych osobistych grzechów nie doszłoby, gdyby
nie upadek pierwszego człowieka. Tak więc ostateczną przyczyną zła, jakie zalewa świat, jest grzech pierworodny.
W myśleniu Izraelitów na temat śmierci następuje powolna ewolucja
od oczyszczenia z mitologii do wypracowania właściwego poglądu na
śmierć. Na tę ewolucję wskazują poszczególne księgi Starego Testamentu. Izrael podziela pierwotne wyobrażenia o śmierci z ówczesnym światem (wiara w kult przodków). Z licznych tekstów starotestamentowych
można wywnioskować, że pobożność Izraelitów, podobnie jak ludów
ościennych, szukała kontaktu z umarłymi. Zmarły zstępuje do szeolu,
gdzie prowadzi życie cienia, jest oddzielony od świata żyjących, nie ma
z nim żadnej łączności, może jednak ukazać się żywym, napełniając ich
lękiem. Bałwochwalstwem i grzechem było przywoływanie zmarłych.
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Dopuszczającym się tego grzechu groziła kara. Przykładem niech będzie
wywołanie ducha Samuela przez Saula. Zerwanie wszystkich więzi ze
światem zmarłych oznaczało tyle że nie wolno im było zakłócać spoczynku. Nie ma w szeolu Jahwe i nie doznaje On tam chwały. Mieszkańcy
szeolu nie mają z Nim żadnej łączności. Śmierć w ST jest więc niekończącą
się niewolą, bytem i niebytem zarazem – jakimś jeszcze egzystowaniem,
ale już nie życiem. Konieczna, zatem była demitologizacja śmierci, aby
ukazać w pełni szczególny sposób, w jaki Bóg jest życiem zmarłych. Obraz Boga, jaki posiadali w tym okresie Izraelczycy, wykluczał kult zmarłych, nie pozwalał także zatrzymać się na doczesności. Problem śmierci
przysparzał jednak wiele trudności. Echa tego odnajdujemy w księgach
mądrościowych Koheleta i Hioba, którzy w różny sposób wyrażają duchowy kryzys. Kohelet nie dostrzega ewidentnej logiki w ludzkim życiu
i umieraniu, stąd wszystko jest dla niego marnością, nicością. Hiob z kolei posiada jakąś nadzieję życia wiecznego, mimo cierpienia, którego doświadcza. Szczytowym momentem w jego doświadczeniu jest odwołanie
się do Boga jako Wybawiciela przeciwko Bogu zatraty. W pieśniach Sługi
Jahwe bolesne doświadczenia wygnania nabierają pozytywnego kolorytu. W śmierci jawią się pozytywne treści. W chorobie, śmierci, odrzuceniu
dostrzega się cierpienie zadośćczyniące. Cierpienie, choroba i śmierć nie
są już kresem sensu życia, nie są też odrzuceniem w absolutną pustkę szeolu, lecz dają człowiekowi większą możliwość działania względem Boga
i względem człowieka. Dla Samuela miłosierdzie większe jest od ofiary.
Śmierć nie jest już czymś ostatecznym, nie jest nicością i nieodwołalną
karą, lecz siłą, środkiem oczyszczenia i przemiany. Widzimy tu bardzo
wyraźnie dojrzewanie i przygotowanie do faktu zmartwychwstania do
życia wiecznego. Do wiary w OWO „COŚ” po istnieje śmierci. Pojawia się
nadzieja życia w Bogu w Jego obecności. Człowiek jakby instynktownie
realizuje bądź dojrzewa do pragnienia życia wiecznego. Cierpiący nie zatraca się w szeolu, lecz dąży do pełni życia. W Psalmach, w których eksponowana jest pobożność indywidualna, myśl, że Bóg jest mocniejszy od
szeolu, jest już coraz wyraźniej podkreślana: Ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo nie pozostawisz mojej duszy w szeolu i nie dozwolisz, by wierny Tobie doznał skażenia. Ukażesz mi pełnię radości u Ciebie, rozkosz na wieki po Twojej prawicy. Modlący się wie, że pozostaje
bezpieczny w rękach Boga, który ma życie, bo jest samym Życiem. Boży
fundament życia podtrzymuje ciało człowieka pośród krainy śmierci. Jednakże pewność, że Boża moc życia przenosi człowieka poprzez śmierć
do życia nowego, pozostaje jeszcze w słowie Starego Testamentu ukryta.
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Stąd Izraelici poczuwali się do obowiązku odnosić się z wielkim szacunkiem dla zmarłych. Choć u Izraelitów nie występowało pojęcie cmentarza
to, aby pochować zmarłego należało wykupić dla niego grób. Szczególnie, gdy przebywali pośród obcych ludów jak Abraham wykupił grób dla
swej żony Sary, czy Tobiasz przygotowywał groby dla rodaków. Pytania Hioba i Koheleta podejmuje Autor Psalmu 73 i stwierdza, iż jedynie
Bóg jest dawcą prawdziwego szczęścia: „Prowadzisz mnie według swojej
rady i przyjmujesz mnie na koniec do chwały. Kogo prócz Ciebie mam
w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia”. Stary Testament
posiada jeszcze wyraźniejsze teksty. Mówiąc o męczeństwie, przez które
zdobywa się życie, a nie idzie w nicość. Myśli te są zebrane w Księdze
Daniela, w II Księdze Machabejskiej i Księdze Mądrości. „Wielu zaś, co
posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku
hańbie, ku wiecznej odrazie” (Dn 12,2). Wiersz ten zawiera dojrzewającą
wiarę Izraelitów w zmartwychwstanie i jest najwyraźniejszym sformułowaniem wiary w życie po śmierci. II Księga Machabejska nawiązuje do
Psalmu 73, dając odpowiedź, że kto oddaje życie dla Bożego prawa, nie
wkracza w nicość, lecz w samo życie, które jest prawdziwą rzeczywistością. Prawdziwym przełomem ludzkości w nadzieję, życia po śmierci dał
historyczny fakt ZMARWTYCHWSTANIA CHRYSTUSA, który tę wiarę uczynił rzeczywistością. Św. Jan w Apokalipsie wyraźnie zaznacza, że
śmierć i Otchłań rzucone zostaną w ogień, że nie będzie już śmierci, będzie tylko życie (por. Ap 20,13nn). Tę samą myśl wyraża św. Paweł: „Jako
ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć” (1 Kor. 15,26). Dokona tego Bóg,
Pan życia.
W przeciwieństwie do innych religii, np. indyjskiego buddyzmu,
głoszącego konieczność stłumienia pragnienia życia, chrześcijaństwo pragnie życia, które jest pragnieniem samego Boga, bowiem życie jest pełnią
zbawienia. W Nowym Testamencie sam Bóg w osobie Chrystusa zstępuje
do szeolu, wkraczając w przestrzeń śmierci, czyniąc ją przestrzenią swojej obecności. Bóg, nawiedzając śmierć przez Chrystusa, przezwyciężył ją
właśnie jako śmierć. Dla człowieka w tej sytuacji potrzebna jest śmierć,
by mogło być życie: „Jeśli ziarno pszenicy nie zostanie rzucone w ziemię
i nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). Śmierć jest początkiem nowego życia. Św. Paweł powiedział: „przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim
pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus
powstał z martwych dzięki chwale Ojca”. Życie nie jest własnością człowieka, on też nim nie może rozporządzać. „Śmierć ten wróg człowieka,
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który chce go ograbić z życia, zostaje zwyciężona wszędzie tam, gdzie
człowiek przeciwstawia się jej – zawierzając miłości. Utrata życia zamienia się w jego pomnożenie. Śmierć jako śmierć została pokonana w Chrystusie, w udzielonym Mu pełnomocnictwie bezgranicznej miłości i zostaje też pokonana wszędzie tam, gdzie człowiek umiera z Chrystusem
i w Chrystusie”. Bóg-Chrystus jest życiem wiecznym Św. Jan stwierdza:
„A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie jedynego, prawdziwego Boga
oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3). Tylko w Bogu
można osiągnąć życie wieczne. Bóg, który jest wszystkim we wszystkich, a także niewyczerpalna radość z Jego stałej obecności, jest życiem
wiecznym. Od momentu, kiedy chwała Boga objawiła się w Chrystusie,
życie Boże może być realizowane w oddaniu siebie Bogu i ludziom, przez
kroczenie do realizacji siebie. Jezus Chrystus jest tu Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14,6), życie wieczne osiągnie ten, kto oddaje się Chrystusowi
i ludziom. Życie to Chrystus – stwierdza św. Paweł. „Dla mnie bowiem
żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21). Życie zatem, jakim jest
Chrystus, nie może być zniszczone przez śmierć, wręcz przeciwnie, może
się stać bardziej intensywne. Św. Paweł nie opiera się na ucieczce od życia, dla niego zespolenie się z Chrystusem, stałe i przybierające wciąż na
sile, jest dobrem zasługującym w pełni na trud i oczekiwanie. Dla Pana
życie wieczne, które przekracza granice śmierci, jest intensyfikacją tego,
co określało już rzeczywistość teraźniejszą, w tym sensie, w jakim Chrystus stanowi fundament życia i dlatego Apostoł może całkowicie oddać
się braciom, kiedy wymaga tego życie. Początkiem życia wiecznego jest
życie ziemskie. Jest ono „zadatkiem” według słów św. Pawła. Jego rzeczywistą postać poznamy w spotkaniu z Chrystusem w chwili śmierci.
Śmierć w Chrystusie jest życiem wiecznym w Chrystusie. Wypowiedzi
na temat życia wiecznego w obecnym życiu są fragmentaryczne. Niewiele o nim wiemy. „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno, wtedy
zaś (zobaczymy) twarzą w twarz” (IKor 13,12). Życie wieczne tu na ziemi
realizuje się przez Ewangelię, sakramenty, zwłaszcza przez Eucharystię.
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68).
„Chrystus jest Życiem, Miłością która wciąż wydaje siebie. Dar i Dawca
nie mogą być oddzieleni od siebie”, Co oznacza „życie wieczne”. Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie przypomina prawdę o oddzieleniu
się duszy od ciała w chwili śmierci: W tym „odejściu” (Flp 1, 23), jakim
jest śmierć, dusza jest oddzielona od ciała. Połączy się z nim na nowo
w dniu zmartwychwstania umarłych.” Czym jest śmierć? Najczęściej
określa się ją jako odłączenie duszy od ciała, tzn. jako przejście ludzkie-
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go nieśmiertelnego „ja” do nowej formy istnienia. Tak uczy między innymi Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdzając: „W śmierci, będącej
„rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu”, podczas
gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu
na ponowne zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem.” Śmierć więc
nie jest snem, ale przebudzeniem, a życie wieczne to nie stagnacja, ale
nieustanne poznawanie i rozwój. Jest o tym mocno przekonany Kościół,
który modli się: „Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się,
ale się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą
przygotowane w niebie wieczne mieszkanie”. Dlatego grób dla chrześcijanina w jakiejkolwiek byłby formie nie jest miejscem beznadziejnym, ale
wbrew wszystkiemu miejscem nadziei, że kiedyś pozostanie pusty podobnie jak temu dał przykład Chrystus przez swoje zmartwychwstanie.
Szacunek i cześć oddawana zmarłym jest oddaniem czci ich ciałom, które były świątynią Ducha Świętego za życia. Ponadto grzebanie umarłych
jest jednym z ostatnich uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia. I dlatego ufając w bezgraniczne Boże miłosierdzie modlimy się za zmarłych
prosząc by jak najszybciej mogli osiągnąć szczęście wieczne przez zasługi
Chrystusa, Jego Męki i Zmartwychwstania. Chrześcijańska nadzieja i wiara w życie wieczne, choć rodzi smutek rozłąki i pożegnania, jednak kieruje naszą nadzieją opartą na wierze i pewności w Boże Słowo, że spotkamy
się w wieczności z tymi, którzy „na chwilę” od nas odchodzą, i których
z takim żalem żegnamy. W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci,
którzy przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa, z Nim również przeszli przez bramę śmierci do życia wiecznego. Muszą oni przejść oczyszczenie duszy, aby mogli być przyjęci do
grona świętych i wybranych w niebie, w ciele zaś złożonym w grobie,
które z prochu powstało i w proch się obróci a które Pan wskrzesi w Dniu
Ostatecznym. To właśnie w takim kształcie ciało zmarłego będzie oczekiwać błogosławionej nadziei przyjścia Chrystusa i zmartwychwstania
umarłych, właśnie z prochu ziemi. Dlatego Kościół składa za zmarłych
eucharystyczną ofiarę i modli się za nich. W ten sposób dzięki łączności wszystkich członków Chrystusa, to, co zmarłym przynosi pomoc, pozostałym daje pociechę płynącą z nadziei. Bo śmierć chrześcijanina jest
przejściem z życia doczesnego do wiecznego. Od wieków ciała zmarłych
grzebano w zależności od epoki i czasu oraz możliwości. Najczęściej są to
wyznaczone miejsca zwane cmentarzami. Układ i rozmiar uzależniony
jest od możliwości urbanistycznych i potrzeb mieszkańców. Najczęściej
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znajdują się poza miejscowościami. Nagrobki to nie tylko przypomnienie kogoś dawno zmarłego, przekazanie potomności jego cech fizycznych
czy zasług. Nagrobki zawierają wielki ładunek informacji obyczajowych
oraz bardzo ważnych przekazów eschatologicznych, to znaczy wypowiadających w jakiś sposób stosunek danej osoby (zmarłego) a częściej jego
czasów – do problemów życia doczesnego i wiecznego, do odkupienia,
zbawienia i w ogóle do istnienia. Z czasem te najtrwalsze stają się pomnikami historii, zabytkami i cennymi dziełami sztuki, których ratowaniem
i odnawianiem zajmują się różne fundacje i stowarzyszenia. Sama wizyta
na cmentarzu, spacer po nim odczytywanie napisów na nagrobkach nawet wątpiących, czy obojętnych lub niewierzących samorzutnie zmusza
do refleksji. Może, dlatego w starożytnym Rzymie uczący w gimnazjach
bardzo często prowadzili swoich uczniów właśnie na cmentarze. W moim
odczuciu cmentarz to najpiękniejsza księga zarówno o życiu – jego sensie,
przemijaniu, jak i o śmierci.

Danuta R. Kawałko

Cmentarze województwa zamojskiego
Zainteresowanie cmentarzami, ich historią, sztuką sepulkralną oraz
podejmowane działania inwentaryzowania nekropolii sięgają w Polsce lat
80-tych ubiegłego wieku. Wcześniej zajmowano się pojedynczymi cmentarzami, szczególnymi nagrobkami, bądź pochówkami. Na szerokim forum
znalazły się dzięki zorganizowanej w 1980 roku międzyresortowej konferencji w Halinie, której patronowały m.in. Ministerstwo Kultury i Sztuki,
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej i Stowarzyszenie PAX. Zjazdy halińskie odbyły się kilkakrotnie i głównym ich celem było zainicjowanie akcji inwentaryzowania wszystkich cmentarzy w Polsce. Międzyresortowy
zespół opracował wzór „karty cmentarza”, a jej wypełnianie spoczęło na
służbach wojewódzkich konserwatorów zabytków. Z czasem na podstawie wypełnionych kart miały powstać katalogi cmentarzy dla wszystkich
województw. Działania takie podjęto także w województwie zamojskim,
gdzie na początku lat 80-tych rozpoczęto akcję inwentaryzowania cmentarzy, poprzez zakładanie „karty cmentarzy”.
W roku 1990 służby konserwatorskie województwa zamojskiego zrezygnowało ze współpracy z komitetem redakcyjnym katalogu cmentarzy.
Postanowiono wydać własny katalog, nie wpisując go w zaplanowaną
centralnie serię. Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że była to decyzja słuszna, bowiem idea wydawnictwa centralnego upadła i z zaplanowanych 49 zeszytów wojewódzkich wyszło zaledwie kilka.
Publikacja Cmentarze województwa zamojskiego autorstwa Danuty Kawałko, wydana w 1994 r. przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków w Zamościu, obejmuje cmentarze grzebalne na terenie województwa
zamojskiego, które istniało w latach 1975-1998. Materiały do jej przygotowania były zbierane od lat 80-tych. M.in. 12 wykonawców, w oparciu
o badania terenowe wypełniało „karty cmentarzy”, które od 1990 r. były
uzupełniane i aktualizowane przez autorkę opracowania. Publikacja
przedstawia obraz – mapę cmentarzy wg stanu na 1994 rok. Nie była ona
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aktualizowana w okresie istnienia województwa. Wraz z reformą administracyjną i likwidacją województwa zamojskiego z końcem 1998 roku
i włączeniem jego terenu do województwa lubelskiego, aktualizacja publikacji jako całości stała się bezzasadna. Od chwili wydania publikacji
wiedza na temat poszczególnych cmentarzy znacznie wzbogaciła się. Badacze dotarli do nieznanych wcześniej informacji historycznych, uległa
zmianie liczba cmentarzy – powstały nowe, inne przestały istnieć. Ale zjawiska dotyczące wszystkich cmentarzy na omawianym terenie są nadal
aktualne.
W granicach byłego województwa zamojskiego w 1994 roku zidentyfikowano 462 cmentarze i mogiły wojenne. Na 172 z nich odbywały się
wówczas pochówki. Pozostałe to: nieużytkowane cmentarze wyznaniowe, cmentarze przykościelne z zachowanymi nagrobkami, cmentarze
wyznaniowe zachowane szczątkowo lub nieistniejące, zlikwidowane po
II wojnie światowej (dotyczy to cmentarzy żydowskich), cmentarze wojenne i powstańcze, nieistniejące cmentarze z I wojny światowej zlikwidowane w okresie powojennym, mogiły zbiorowe z powstania styczniowego, I i II wojny światowej, wojny 1920 r. oraz cmentarze epidemiczne.
Opracowanie nie obejmuje cmentarzy przy świątyniach, na których nie
zachowały się nagrobki bądź czytelne mogiły, choć wiadomo że do XIX
wieku grzebano na nich zmarłych.
Zdecydowana większość cmentarzy czynnych było w administrowaniu parafii rzymskokatolickich, mniej niż 10 parafii obrządków wschodnich, 3 były cmentarzami komunalnymi. Z wielu cmentarzy rzymskokatolickich korzystali wszyscy mieszkańcy miejscowości, bez względu na
przynależność wyznaniową. Dużą grupę stanowiły cmentarze wyznaniowe (obrządków wschodnich) administrowane przez władze samorządowe. Na terenie byłego województwa zamojskiego występują cmentarze
wyznań chrześcijańskich (rzymskokatolickie, greckokatolickie, prawosławne), cmentarze żydowskie oraz znany z literatury cmentarz mahometański (pochowani Tatarzy polegli podczas oblężenia Zamościa w 1648
r., sąsiadował z cmentarzem prawosławnym, ob. osiedle mieszkaniowe).
Nie trafiono na cmentarze protestanckie (np. kolonistów niemieckich
sprowadzonych przez Ordynację Zamojską). Koloniści mogli być katolikami, a jeżeli byli protestantami korzystali z istniejących cmentarzy.
Tylko nieliczne cmentarze przez lata swego istnienia nie zmieniały
przynależności wyznaniowej. Dotyczy to przede wszystkim cmentarzy
żydowskich i cmentarzy należących do najstarszych, dużych parafii rzymskokatolickich. Ponadto są tu cmentarze obrządków wschodnich: grec-
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kokatolickie, prawosławne, grekokatolickie przejęte przez prawosławnych w wyniku likwidacji chełmskiej diecezji greckokatolickiej (istniała
w latach 1596-1875) oraz duża grupa cmentarzy obrządków wschodnich
przejętych przez parafie rzymskokatolickie po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku lub po II wojnie światowej. Wymienione daty są datami
granicznymi. Pierwsze próby likwidacji unii, np. w powiecie biłgorajskim
miały miejsce w latach 40-tych XIX wieku, a planowe prześladowania unitów rozpoczęto w 1864 roku po upadku powstania styczniowego. W opisie występowania zjawisk wyznaniowych trudno określać konkretne
daty. Nie wszystkie parafie prawosławne zamieniono na unickie w roku
Unii Brzeskiej, a proces likwidacji parafii unickich trwał dziesiątki lat.
Były to działania administracyjne, które przeciągały się w czasie. Wielowyznaniowe są cmentarze wojenne i epidemiczne, ponieważ łączyło ich
konkretne wydarzenie nie zaś przynależność wyznaniowa.
Rozmieszczenie cmentarzy na omawianym terenie oraz ich liczebność
wiąże się z przynależnością wyznaniową. Cmentarze żydowskie występują w dawnych i obecnych miastach, bo tam były największe skupiska
Żydów. Wschodnia i południowowschodnia część byłego województwa
zamojskiego posiadała największą liczbę cmentarzy i były one przede
wszystkim obrządków wschodnich, co miało związek z gęstą siecią parafialną. Niemal we wszystkich miejscowościach były cerkwie i cmentarze.
Sieć parafialna Kościoła rzymskokatolickiego nie była tak rozdrobniona.
Parafie były kilkuwioskowe i rozmieszczone równomiernie na omawianym terenie. Zmniejszenie wielkości parafii na rzecz ich ilości miało miejsce po 1918 roku i w latach następnych, choćby po utworzeniu diecezji
zamojsko-lubaczowskiej w 1992 roku.
Dużo trudności nastręcza datowanie cmentarzy. Jedynie dla nielicznych można było precyzyjnie określić datę założenia w oparciu o kronikę parafialną, zachowane dokumenty zezwalające na wytyczenie miejsca
pod cmentarz, czy krzyż z poświęcenia terenu (np. kamienny krzyż fundacyjny na cmentarzu w Radzięcinie z 1852 r.). Wiek cmentarzy określano
metodą pośrednią, na podstawie danych o założeniu parafii, budowie, remontach i lokalizacji kolejnych świątyń. Dlatego też datowanie ogranicza
się do informacji: cmentarz założono dla parafii, w połowie, na początku,
w końcu wieku lub po jakimś wydarzeniu np. likwidacji parafii unickiej.
Z zachowanych cmentarzy najstarsze są przykościelne, które do przełomu XVIII i XIX wieku służyły także jako grzebalne oraz cmentarze żydowskie w miejscowościach, gdzie osadnictwo żydowskie ma starą metrykę. Cmentarze przenoszono poza zabudowę w związku z przepisami
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sanitarnymi. W 1763 r. paryski parlament wprowadził nakaz lokowania
cmentarzy poza miastem. Pierwsze cmentarze pozamiejskie w Polsce to:
1781 – cmentarz przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, 1786 – cmentarz
Łyczakowski we Lwowie, 1790 – cmentarz na Powązkach w Warszawie,
1803 – cmentarz Rakowicki w Krakowie. Od XIX wieku zakładanie cmentarzy poza zabudową stało się praktyką powszechną. Cmentarze XIX-wieczne stanowią na omawianym terenie grupę największą.
Wśród zamojskich nekropolii niewiele jest takich, które zakładano
wg zaplanowanej kompozycji przestrzennej. Na cmentarzach przykościelnych zmarłych grzebano zwykle wokół centralnie zlokalizowanej
świątyni. Większość cmentarzy obrządków wschodnich to niewielkie,
jednoprzestrzenne, nekropolie, bez podziału na kwatery, z pochówkami
kierowanymi na wschód lub w kierunku świątyń. Podział na kwatery występuje na cmentarzach większych i jest on przeważnie obrazem kolejnych
powiększeń, niekiedy symetrycznym układem kwater względem centralnej alei biegnącej od głównego wejścia. Współczesne pochówki kierowane
są zwykle w kierunku cmentarnych alejek. Komponowane układy mogił
występują na cmentarzach wojennych. Na uwagę zasługuje koncentryczna kompozycja cmentarza rodzinnego i zakonnego w Łabuniach – rodziny Szeptyckich i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.
Analizując nagrobki, które powstały przed 1945 rokiem, na zamojskich
cmentarzach dominują te o charakterze ludowym, wykonane z wapienia
roztoczańskiego. Powstawały one w miejscowych warsztatach kamieniarskich. Z granicą zaborów pokrywa się granica wpływu ośrodków kamieniarskich, na południe bruśnieńskiego na północ józefowskiego. Oczywiście warsztaty kamieniarskie były w różnych miejscowościach na Roztoczu, ale z koncentracją w Bruśnie Starym i Józefowie Ordynackim. Wapień
roztoczański to kamień gruboziarnisty, z którego trudno wykonać misterne dekoracje. I takie proste w formie i dekoracji są roztoczańskie pomniki
nagrobne. Dominują nagrobki krzyżowe, ale są także obeliski, kolumny,
słupy, urny, stele (głównie na cmentarzach żydowskich) i płyty poziome.
Uwagę zwracają monumentalne krzyże kamienne (w Mołodiatyczach
i Sahryniu – o wysokości ponad 6 m, Miączynie – 5,6 m oraz Radostowie
– 4,3 m). Bardzo rzadko reprezentowana jest figuralna rzeźba nagrobna.
W grupie tej najczęściej są to figury aniołów, Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej (także Matki Boskiej Krasnobrodzkiej), Chrystusa
oraz nieliczne rzeźby świętych patronów osób zmarłych (Anny – w Zwierzyńcu, Stanisława – w Malicach, Łukasza – w Józefowie, Michała i Jana
w Górecku Kościelnym, Antoniego w Łaszczowie, Michała i Jana – w Ła-
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buniach, Bartłomieja – w Zamościu). Rzadko występują nagrobki żeliwne,
modne od drugiej połowy XIX wieku – zwykle są to odlewane krzyże. Na
cmentarzach wyróżniają się miejsca pochówków ziemian. Najczęściej są
to grobowce, ale także nagrobki wykonane poza miejscowymi warsztatami. Wiele nagrobków, grobów zbiorowych i kwater posiadało dekoracyjne płotki, m.in. żeliwne. W tak syntetycznej informacji trudno omówić
wszystkie typy nagrobków i ich odmiany. Jedynie nieliczne nagrobki były
sygnowane. Na XX-wiecznych nagrobkach są sygnatury: A. Timme – Lublin, J. Nowak i Szyjka – Lublin, L. Migalski – Lublin, B. Piekarski – Chełm,
bracia Bąki z Chełma, T. Librowski – Chełm, J. Marchwieński – Zamość,
J. Kurkowski – Zamość, L. Makolondra – Lwów, J. Cichan – Siennica Różana, P. Szydłowski – Hrubieszów, A. Rudziński ze Słonimia (nagrobki żeliwne), T. Gierczak, Padowski, Kacper Tujaka z Radzięcina oraz P. Łjubnickij
i S. Daniś – obaj z Bruśna Starego. Należy wspomnieć o pracach znanych
rzeźbiarzy: warszawskiego rzeźbiarza Konstantego Hegla (kamienne figury Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – w Poturzynie), Aleksandra Zagórskiego ze Lwowa (nagrobek dziewczyny w ukraińskim stroju ludowym w Oserdowie, ob. w Machnówku) oraz Władysława Gruberskiego (posąg śmierci w Sitańcu).
Nieco uwagi należy poświęcić inskrypcjom nagrobnym. Występują one w różnych językach. Na cmentarzach żydowskich – w jidysz, na
rzymskokatolickich jest to język polski. Nagrobki obrządków wschodnich
posiadają napisy w języku „ruskim” z licznymi polonizmami i cerkiewizmami. Odosobnione są inskrypcje w języku rosyjskim i literackim ukraińskim. Na niemieckich i austriackich cmentarzach z I wojny światowej
– inskrypcje niemieckie. Tekst francuski występuje na nagrobku w Zawalowie i węgierski w Zwierzyńcu. Inskrypcje pisane są pięknym pismem
i stylem literackim, w sposób pospolity ale poprawny oraz niewprawną
ręką z licznymi błędami gramatycznymi i stylistycznymi. Ta ostatnia informacja dowodzi, że nie wszystkie nagrobki wykonywano na zamówienie, lecz na tzw. skład. Sprzedawali je obwoźni handlarze, a zaopatrywali
w napisy ci, którzy zaledwie posiedli sztukę pisania. Nieliczne inskrypcje
oprócz imienia i nazwiska zmarłego, dat urodzin i śmierci, próśb o modlitwę, zawierają także informacje o zawodzie (aptekarz, proboszcz, organista, nauczyciel, majster pomników) i drodze życiowej pochowanego (żołnierz, powstaniec, ofiara, posiadane odznaczenia, miejsca gdzie polegli).
Na cmentarzach grzebalnych b. województwa zamojskiego występowało w 1994 roku 50 kaplic grobowych, cmentarnych lub pełniących obie
te funkcje równocześnie.
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Nieodłącznym elementem cmentarzy jest zieleń. Drzewa sadzono
wzdłuż granic cmentarzy i kwater, ale także na czterech rogach grobu,
aby go w ten sposób zaznaczyć. Dotyczyło to pochówków najstarszych,
gdy nagrobki posiadali tylko nieliczni, i najuboższych, gdy rodzinę nie
było stać na inne oznakowanie miejsca wiecznego spoczynku.
Wszystkie cmentarze musiały posiadać ogrodzenia. Najstarszymi
były wały ziemne i rowy. Z czasem ogrodzenia cmentarne wykonywano
z kamiennych słupów i drewnianych sztachet, czyli z materiałów dostępnych na Roztoczu.
Przedstawiona informacja o cmentarzach województwa zamojskiego
jest informacją historyczną i ukazuje ich retrospektywny obraz.
W ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się zainteresowanie cmentarzami. Opisywane są w przewodnikach turystycznych, powstają na ich
temat opracowania, są przedmiotem badań naukowych. Przez lokalne
społeczności zostały zauważone jako dziedzictwo kultury i tożsamości.
Widocznymi i zakrojonymi na coraz większą skalę są inicjatywy społeczne ratowania zabytkowych nekropolii. Na terenie byłego województwa
zamojskiego komitety takie działają w Łukowej, Zamościu, Tomaszowie
Lubelskim i Hrubieszowie.

Jakub Żygawski

Dzieje i lokalizacja dawnych zamojskich
cmentarzy w oparciu o archiwalne opracowania
kartograficzne z XVIII-XX wieku.
Niniejsza publikacja powstała na kanwie prowadzonych wcześniej
badań nad zmianami struktury przestrzenno-funkcjonalnej Zamościa
w oparciu o archiwalne źródła kartograficzne. Spośród różnych urządzeń
terenowych i funkcji jako przedmiot analizy wybrano cmentarze, które
nie były dotąd poddawane należytej uwadze badaczy Zamościa z uwagi
na skąpe materiały źródłowe. Na łamach Archiwariusza Zamojskiego ukazał się w 2015 r. artykuł poświęcony tej problematyce w ujęciu przekrojowym1. Ze względu na jubileuszową konferencję naukową zorganizowaną z okazji dziesięciolecia działalności Społecznego Komitetu Odnowy
Cmentarza Parafialnego w Zamościu podjęto próbę usystematyzowania
wiadomości o zamojskich cmentarzach oraz uzupełnienia ich o miejsca
grzebalne, które pominięto w artykule z 2015 roku.
Problematyka rozmieszczenia dawnych cmentarzy na terenie Zamościa w oparciu o treść archiwalnych planów miasta stanowi interesujący
przykład badań nad zmianami użytkowania ziemi i krajobrazu oraz ogólnie pojętą sukcesją funkcji. W wyniku przeprowadzonych pomiarów na
arkuszach oryginalnych opracowań kartograficznych oraz wykorzystaniu komputerowego oprogramowania geoinformacyjnego (GIS), podjęto
próbę systematyzacji i wyjaśnienia rozbieżności źródłowych oraz dokonano badań dziejowych mało dotąd poznanych cmentarzy na tle układu
przestrzennego miasta. Miejsca pochówków stanowiły przykład urządzeń terenowych, których powstanie i funkcjonowanie ograniczały różnorodne czynniki. Obecnie wiekowe nekropolie stanowią miejsca szcze1

J. Żygawski, Lokalizacja dawnych zamojskich cmentarzy w oparciu o dawne opracowania
kartograficzne z XVIII – XX wieku, „Archiwariusz Zamojski” 2015, s. 7-38.
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gólnej ochrony, nie tylko jako miejsca pamięci o zmarłych, ale również
jako ważny element krajobrazu kulturowego świadczący o przeszłości
społeczności zamieszkującej daną miejscowość.
Na terenie dzisiejszego Zamościa znajduje się kilka cmentarzy oraz
miejsc upamiętniających ofiary ostatniej wojny. Wiedza o nich jest usystematyzowana w oparciu o dostępne publikacje. Spośród funkcjonujących
obecnie zamojskich cmentarzy najbardziej znanym jest rzymskokatolicki
cmentarz parafialny przy ul. Peowiaków, posiadający status miejskiej nekropolii. Cmentarz zamknięto w 1979 r., jednak nadal dokonuje się na nim
pochówków w istniejących grobowcach. Również w obrębie śródmieścia,
przy ul. Wyszyńskiego, funkcjonuje cmentarz prawosławny z urządzonymi w jego obrębie kwaterami rzymskokatolickimi. Przy ul. Braterstwa
Broni zlokalizowany jest cmentarz komunalny, który zastąpił pod koniec
lat 70. XX w. cmentarz parafialny. Położony jest jednak poza granicą miasta, na gruntach miejscowości Chyża w gminie Zamość. Cmentarz wojenny Rotunda wraz z cmentarzem jeńców radzieckich przy ul. Szwedzkiej
mają charakter zamknięty jako miejsca martyrologii z okresu II wojny
światowej. Podobny status posiadają również:
1. skwer przy Bramie Lubelskiej Starej (ul. Akademicka) z głazem
pamiątkowym, poświęconym tragedii Dzieci Zamojszczyzny, stojącym na miejscu dokonywania egzekucji ludności cywilnej przez
hitlerowców;
2. pomnik stojący na rogu ul. Piłsudskiego i ul. Okrzei, gdzie podczas
II wojny światowej znajdował się obóz przesiedleńczy;
3. pomnik przy ul. Śląskiej stojący na miejscu hitlerowskiego stalagu.
U zbiegu ul. Prostej i ul. Bohaterów Monte Cassino znajduje się lapidarium na terenie „nowego” cmentarza żydowskiego, zniszczonego przez
Niemców w okresie II wojny światowej. W świadomości zamościan nadal
żywa jest lokalizacja starego kirkutu przy dzisiejszej ul. Partyzantów.
Na potrzeby wystąpienia pominięto szczegółową charakterystykę
cmentarzy istniejących oraz dawniejszych, opisanych przez Danutę Kawałko2 oraz Andrzeja Kędziorę3. Skupiono się na zamojskich miejscach
pochówków, które były dotąd słabo rozpoznawalne lub w ogóle nie znane
badaczom. Lokalizację nieistniejących obecnie miejsc grzebalnych przedstawiono na kilku archiwalnych planach miasta, jednak trudno było określić okres ich funkcjonowania. Paradoksalnie to właśnie dawne opraco2
3

D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994.
A. Kędziora, Cmentarz w Zamościu, Zamość 1987.
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wania kartograficzne były często jedynym dowodem istnienia cmentarzy,
które nie przetrwały do naszych czasów. Znamienny pod tym względem
był przełom XVIII i XIX stulecia, gdy w związku z rozbudową twierdzy,
militaryzacją miasta oraz zmianą struktury własnościowej wiekowe nekropolie podzieliły los likwidowanych przedmieść.
Kwerenda dawnych opracowań kartograficznych Zamościa, przeprowadzona pod koniec 2014 r.4 w Österreichisches Staatsarchiv Wien,
pozwoliła zgłębić temat struktury przestrzennej oraz układu urbanistycznego wciąż jeszcze słabo poznanego osiemnastowiecznego miasta wraz
z jego przedmieściami. Wśród wielu elementów przyrodniczych i antropogenicznych ukazywanych w treści planów, uwagę moją zwróciły cmentarze. Na dwóch opracowaniach – szczegółowym planie miasta sporządzonym w 1777 r. przez kpt. Haillmanna5 oraz na „zamojskim” arkuszu
tzw. zdjęcia józefińskiego autorstwa Friedricha von Miega6, austriaccy kartografowie oznaczyli nieznane dotąd miejsce pochówków, wysunięte daleko na wschodni skraj Przedmieścia Lwowskiego. Było to o tyle intrygujące, że obu map powszechnie używano po 1980 r. do badań nad dziejami
miasta, jak również powielano je w publikacjach popularno-naukowych
dotyczących Zamościa i Zamojszczyzny7. Niestety, były to fotokopie lub
przedruki odbitek fotograficznych oryginalnych opracowań, cechujące
się słabym odwzorowaniem detali. To, co na powielanych planach wy4
5

6

7

Wyjazd autora do Österreichisches Staatsarchiv Wien odbył się w dniach 19-25 X 2014 r.
w ramach wymiany pracowników archiwów państwowych organizowanej przez
Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.
Tytuł planu brzmi Erstes-Zeichnungs Blatt. Plan von der Festung Novi Zamosc in den
Königreich Galizien nebst der um selbe auf 6, bis 700 Klaftern liegende Gegend [Plan twierdzy
Nowy Zamość w Królestwie Galicji wraz z wokół niej samej od 6 do 700 sążni leżącymi okolicami],
skala ok. 1:1700, wyk. inż. kpt. Haillmann, 1777 r., Österreichisches Staatsarchiv Wien,
Kriegsarchiv, GIk 160.
Karte des Königreichs Galizien und Lodomerien [Mapa Królestwa Galicji i Lodomerii] w skali
1:28800, sporządzona została w latach 1779-1883. Ze względu na okres powstania
związany z gwałtownym rozwojem kartografii austriackiej, zwana jest potocznie zdjęciem
józefińskim (na cześć cesarza Józefa II, za którego panowania przeprowadzono pierwszy
pomiar katastralny) lub mapą von Mieg’a (od nazwiska autora koncepcji opracowania).
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, BIXa390, sect. 203 [Zamosc].
Plan Zamościa z 1777 r. pojawił się na łamach artykułu Bogumiły Sroczyńskiej, Rozwój
przestrzenny przedmieść Zamościa w latach 1580-1939. W: Konserwatorska Teka Zamojska:
Zamość w XIX stuleciu, red. B. Pokorska, Warszawa – Zamość 1986, s. 48-129, (s. 55-57 +
wkładka). Zdjęcie józefińskie wykorzystywano w wielu regionalnych pracach z dziedziny
historii, sztuki, geografii i architektury krajobrazu. Zob. m. in.: W. Przegon, Krajobrazy
XIX-wiecznego Zamościa w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997, Plan
3; Idem, Zieleń ciągów komunikacyjnych Zamościa, Kraków 1998, Ryc. 3; J. Buraczyński,
Roztocze. Dzieje osadnictwa, Lublin 2008 [okładka]; W. Bondyra i in., Dzieje miejscowości
gminy Zamość, Zamość 2010, s. 109.
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dawało się ciemną plamą lub rozmytą smugą, nabierało zupełnie innego
wymiaru w trakcie oględzin oryginalnego arkusza w Kriegsarchiv.
Lokalizację nieznanego dotąd cmentarza luterskiego przedstawiono na
planie Zamościa z ok. 1815 r., przechowywanym w zbiorach Polskiej Akademii Nauk w Warszawie8. Cmentarz położony był na obszarze zniszczonego w trakcie oblężeń twierdzy Przedmieścia Lwowskiego. Dotąd
w źródłowych opracowaniach dotyczących dziejów miasta pojawiały się
jedynie lakoniczne wzmianki o funkcjonowaniu na przełomie XVIII i XIX
stulecia w Zamościu cmentarza protestanckiego, bez wskazania jego konkretnej lokalizacji9.
Należy zauważyć, że na większości dawnych planów Zamościa nie
podpisywano cmentarzy lub ich w ogóle nie zaznaczano. Były to urządzenia o niewielkiej powierzchni, stąd zapewne pomijano je w treści opracowań jako obiekty mniej istotne i nie warte uwagi. Jeśli cmentarze były
zaznaczone na planach, stanowiły wówczas ważne punkty orientacyjne.
Na potrzeby publikacji wykorzystano jako podstawowy materiał
źródłowy kartograficzne opracowania Zamościa z zasobów Kriegsarchiv
w Wiedniu, Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz Archiwum
Państwowego w Zamościu. Opisy cmentarzy sporządzono i uzupełniono
w oparciu o archiwalne materiały źródłowe, opracowania popularnonaukowe oraz literaturę tematu.
Sytuację osiemnastowiecznych cmentarzy przeanalizowano w oparciu o dwa archiwalne plany. Pierwszym z nich było wspomniane wcześniej opracowanie kartograficzne z 1777 r., sporządzone w skali ok. 1:1700,
obejmujące swoim zasięgiem twierdzę wraz z przedmieściami. Plan ten
przedstawiał szczegółowo Zamość z układem pierwotnych przedmieść
w okresie przed dziewiętnastowieczną modernizacją twierdzy.
Drugim dziełem kartograficznym był Plan Von Neü Zamosze in Kayserl.[iche] Pohlen z lat 80. XVIII w., który dla miasta „w murach” opracował kapral Michael Kandlblinder na kanwie planu inż. Haillmanna10.
Dzięki dużej skali oraz szczegółowemu rysunkowi obu opracowań kar8

9
10

Jest to Plan [Twier]dzy Zamościa z Okolicami [uka]zuiacy Stanowiska Moskali, ich Batterye,
Reduty i inne dzieła, iako też Polskie zrobione w czasie oblężenia w Roku 1813, skala ok. 1:25000,
wyk. A. Zientecki lub Zieliński (?), ok. 1815 roku. Plan przechowywany w Centralnej
Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Ds. 7963.
Por. przyp. 91.
Wykazała to analiza porównawcza oraz przeprowadzone pomiary na oryginalnych
arkuszach.
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tograficznych możliwe było rozpoznanie oraz zlokalizowanie wielu niezachowanych obecnie obiektów, m. in. kościołów i kaplic oraz występujących przy nich cmentarzy. Miejsca pochówków przedstawiono jako
wyraźnie wydzielone urządzenia terenu11 z umieszczonymi w ich obrębie symbolami krzyża lub macewy. Zróżnicowane rozlokowanie symboli
na szczegółowym planie odzwierciedlało prawdopodobnie rzeczywisty
układ rozmieszczenia nagrobków w obrębie cmentarzy12.
Według treści analizowanych planów, pod koniec XVIII stulecia
w obrębie murów znajdowały się dwa cmentarze: parafialny przy kolegiacie oraz cmentarz przy świątyni ormiańskiej. Obie nekropolie były
przepełnione, co sugerowało zagęszczone rozmieszczenie sygnatur krzyża w obrębie granic urządzeń. Na cmentarzach przeważały wówczas
groby ziemne oznaczone stojącym drewnianym krzyżem. Na okazałe nagrobki kamienne lub epitafia wmurowane w ścianę kościoła mogło sobie
pozwolić niewielu mieszczan13.
Cmentarz parafialny przy kolegiacie przecinały utwardzone chodniki prowadzące od gmachu kościoła w kierunku dzwonnicy oraz podcieni kamienic przy ul. Ślusarskiej14. Była również szeroka aleja wiodąca od
zachodu bezpośrednio do wejścia w nawie głównej. Działka kolegiacka
miała kształt nieforemnego sześciokąta o powierzchni ok. 54 a, i odpowiadała w przybliżeniu granicom dzisiejszej nieruchomości15. Cmentarz zajmował ok. 30 a jej powierzchni16. Pod koniec XVIII w. teren przykościelny
otaczało murowane ogrodzenie z 32 figuralnymi przedstawieniami świętych, przypuszczalnie według wzorca artystycznej proweniencji lwowskiej17. Od strony zachodniej znajdowała się brama skierowana osiowo
11
12
13
14
15
16
17

Cmentarze posiadały wyraźne granice, najczęściej w postaci wału ziemnego lub nasypu
obsadzonego drzewami. Rzadziej były to ogrodzenia murowane lub kamienne (głównie
w obrębie miast lub przy starych świątyniach).
Mimo tak dużej skali opracowania kartograficznego z 1777 r. nie należy utożsamiać
liczby sygnatur krzyży lub macew na planie z faktyczną liczbą nagrobków w obrębie
cmentarzy poszczególnych wyznań.
Zob.: A. Kędziora, op. cit., s. 8.
Obecnie ul. Staszica.
Teren przykościelny otoczony ogrodzeniem, bez gmachu Infułatki oraz pozostałych
budynków tworzących zaplecze rezydencjalne i administracyjne katedry (ul. Kolegiacka
1a/ul. Szczebrzeska 1a).
Powierzchnia cmentarza została wymierzona szacunkowo na podstawie ulokowania
sygnatur nagrobków z ogólnej powierzchni działki kolegiaty zajmowanej przez nagrobki
na planie z 1777 roku.
Zob. szerzej: Archiwum Parafialne Kolegiaty Zamojskiej w Zamościu, Inwentarzy kościoła
kolegiaty (...) z 31 stycznia 1802, s. 5-6. n.u. Tematykę osiemnastowiecznego ogrodzenia
wokół terenu kolegiaty podjęli również: J. Kowalczyk, Kolegiata w Zamościu, Warszawa

32

10 lat Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu

na wejście w nawie głównej, natomiast po stronie północnej stała w linii
ogrodzenia barokowa dzwonnica wg projektu Jerzego de Kawe18, otwierająca się arkadą na plac musztry19. Po stronie wschodniej znajdowały się
dwie furtki umożliwiające komunikację z ulicą Kościelną20. W południowo-zachodnim narożniku stał budynek pełniący przypuszczalnie funkcję
ossarium21, w którym składowano ekshumowane szczątki zmarłych.
Ze względu na przepełnienie cmentarz parafialny zamknięto w 3. lub 4.
ćw. XVIII w. i przeniesiono na przedmieścia, chociaż jeszcze po 1770 r. zdarzały się pochówki przy kolegiacie22. Należy zaznaczyć, że w początkowym
okresie funkcjonowania Zamościa chowano tu również wyznawców innych
odłamów chrześcijaństwa, m. in. protestantów23. Pierwsze starania w sprawie jego relokacji czyniono jeszcze przed 1772 r., lecz urzędowo nastąpiło to
na mocy edyktu józefińskiego w 1784 r., w myśl którego wytycznych ustalono miejsce cmentarza parafialnego przy kościele p.w. św. Katarzyny na
Przedmieściu Lubelskim. Szczegóły tych posunięć opisano w dalszej części
artykułu, przy omawianiu poszczególnych cmentarzy podmiejskich.
W obrębie miasta funkcjonował również cmentarz ormiański24. Założono go pod koniec XVI wieku w obrębie przestrzeni bloku zabudowy
przeznaczonego na działalność usługową Ormian25. Cmentarz wypeł-

18

19
20
21
22
23

24

25

1968, s. 38-40; Idem, Sztuka Zamościa w okresie rokoka, „Rocznik Zamojski” T. I: 1984,
s. 175-196 (s. 178) i A. Szykuła-Żygawska, Rzeźba sakralna w kręgu wpływów Ordynacji
Zamojskiej, cz. 1, Lublin 2010, s. 121, mps.
Zamiar budowy murowanej dzwonnicy pojawił się w 1755 r. podczas prac
przygotowawczych do remontu kolegiaty, w ramach których zamierzano znieść
drewnianą dominantę. Budowę rozpoczęto w 1760 r., jednak już w roku następnym
kierownictwo budowy przekazano Józefowi Degenowi, a po jego wyjeździe w 1766 r.
do Sieniawy – Fryderykowi Gisgesowi, który ukończył dzwonnicę w roku 1775.
Dzisiejsza ul. Akademicka.
Obecnie ul. Kolegiacka, zwana również w XVIII w. ul. Farską i ul. Kolegialną. Na planie
Zamościa z 1777 r. nie naniesiono nazw ulic miasta w obrębie murów.
Hipoteza wysunięta przez Andrzeja Kędziorę, op. cit., s. 12.
Zob.: B. Sawa, Przemiany Zamościa 1772-1866, Zamość 2007, s. 49, mps.
W płd.-zach. narożniku cmentarza przy kolegiacie spoczął również zmarły w Zamościu
szwedzki generał Arvid Wittenberg vel Wirtenberg von Debern (1606-1657). Murowany
lub kamienny nagrobek stał jeszcze w XIX wieku. Zob.: A. Kędziora, Encyklopedia miasta
Zamościa, Zamość 2012, s. 752.
Na planie z 1777 r. z niewiadomych względów nie oznaczono funkcjonującego wówczas
cmentarza ormiańskiego. Nie było to jedyne niedopatrzenie kpt. inż. Haillmanna, który
nie uwzględnił również cmentarza przy kościele p.w. św. Katarzyny na Przedmieściu
Lubelskim. Por. przyp. 38.
Cmentarz ormiański wymieniono w lustracji Zamościa z 1591 roku. Zob.: B. Horodyski,
Najstarsza lustracja Zamościa, „Teka Zamojska” R. II (V): 1938, z. 4, s. 197-212 (s. 205).
Nieforemny, pięcioboczny blok zabudowy zamykał perspektywę ulicy Ormiańskiej
i oddzielał bloki zabudowy miejskiej od drogi wałowej (dzisiejsza ul. Łukasińskiego).

Jakub Żygawski

Dzieje i lokalizacja dawnych zamojskich cmentarzy... 

33

niał szczelnie blisko 25-arową26 przestrzeń pięciobocznego placu wokół
świątyni p.w. Wniebowzięcia Bogarodzicy Marii Panny. Pochówków zaprzestano na początku XIX w., kiedy cmentarz zamknięto i nieruchomość
przekazano wojsku. Obecnie miejsce cmentarza i kościoła ormiańskiego
zajmuje działka i gmach hotelu „Renesans”. W sklepieniu otworu strzelnicy pod arkadą Bramy Lubelskiej Starej znajduje się wmurowana w trakcie modernizacji murów fortecznych ormiańska płyta nagrobna.
Odrębny cmentarz w obrębie murów posiadali od końca XVI w.
Grecy. Na mocy przywileju wyznaczonego im przez Jana Zamoyskiego,
mogli grzebać zmarłych na placu wokół cerkwi27. Po opuszczeniu Zamościa przez ostatnich przedstawicieli społeczności greckiej cerkiew przejęli
stauropigianie, natomiast w 1699 r. przekazano ją bazylianom. Z uwagi
na usytuowanie świątyni cmentarz grecki zajmował prawdopodobnie południową lub zachodnią część działki. Ostatnie badania archeologiczne
potwierdziły to przypuszczenie lokalizując miejsca pochówków na miejscu wybudowanego w latach 1753-1758 r. klasztoru bazyliańskiego28. Nie
jest pewne, czy na cmentarzu grzebano w późniejszym czasie również
unitów, którzy utrzymywali własny cmentarz przy cerkwi podmiejskiej29.
Prawdopodobnie cmentarz zamknięto w 1 poł. XVII w., po opuszczeniu
Zamościa przez Greków, lub 1 poł. XVIII w., zanim ordynat Jan Jakub
Zamoyski ufundował bazylianom klasztor.
Na osiemnastowiecznych opracowaniach kartograficznych Zamościa
nie oznaczano cmentarzy przy założeniach sakralnych funkcjonujących
w obrębie murów. Nie oznacza to bynajmniej, że nie istniały tam miejsca
grzebalne. W podziemiach kościołów bonifratrów, franciszkanów, refor-

26
27
28
29

Obecnie na jego miejscu znajduje się gmach Hotelu „Renesans”. Skupiał zabudowę Ormian
o najwyższej randze funkcjonalnej, tj. cerkiew z masywną kopułą i wieżą, kamienice
z probostwem, szpitalem, prawdopodobnie siedzibę władz niezależnej administracji oraz
cmentarz. Wydzieloną część bloku „ormiańskiego” z cmentarzem przedstawiono na tzw.
Widoku Brauna datowanym na ok. 1603 r. i wydanym w 1617 roku. Sposób ukazania
cmentarza jako wydzielonego kwartału w obrębie terenu przykościelnego była zgodna
z średniowieczną koncepcją urządzania ogrodów sakralnych, w których przestrzeń
poszczególnych urządzeń zieleni miała sobie przyporządkowane miejsce. Zob. szerzej:
K. Pudelska, A. Mirosław, Symbolika średniowiecznych ogrodów przyklasztornych i ich
roślinność. W: Teka Komisji Architektury Urbanistycznej Studium Krajobrazowego –
Oddział Lublin PAN, 2013, nr IX/2, 49-56 (s. 53-55).
Szacunkowa powierzchnia cmentarza i placu, bez budynku kościoła ormiańskiego.
Zob. J. Kowalczyk, Zamość. Przewodnik, Warszawa 1977, s. 120.
Zob. szerzej: A. Witkowski, W. Koman, Klasztor i kościół Bazylianów w Zamościu w świetle
dotychczasowych badań archeologicznych. W: Kościoły, cerkwie i klasztory Lubelszczyzny, red.
E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2013, s. 172-180 (s. 173, 179-180).
Zob. niżej.
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matów oraz sióstr miłosierdzia składano szczątki zakonników, hierarchów kościelnych oraz dobroczyńców klasztornych30. Również w obrębie
ogrodów klasztornych, zgodnie z filozofią i symboliką tego typu założeń
sakralnych, zagospodarowywano miejsce na pochówki31.
Sytuacja taka miała najprawdopodobniej miejsce w XVIII w. na terenie poklaryskowskiego założenia klasztornego, w którym od 1791 r.
rezydowały siostry miłosierdzia. Zakonnice sprowadzono w 1784 r. ze
Lwowa i osadzono w klasztorze franciszkańskim w celu prowadzenia
opieki nad chorymi oraz szpitala. Wówczas miały otrzymać dom oraz
możliwość urządzenia cmentarza zakonnego32. Ów dom to najprawdopodobniej klasztor poklaryskowski, natomiast cmentarz zapewne urządzono w pobliżu, bynajmniej nie na odległych krańcach przedmieść33.
W treści osiemnastowiecznych planów Zamościa autorstwa Haillmanna i Kandblindera wyraźnie oddano układ przestrzenny ogrodu poklaryskowskiego stykającego się po zewnętrznej ze wschodnim skrzydłem
klasztoru. Urządzenie zieleni składało się z wzdłużnie poprowadzonej południkowo między skrajnymi dwoma gazonami podwójnej alei przeciętej
trzema prostopadłymi ciągami. Między nimi znajdowało się dziesięć kwater, wśród których jedna mogła z założenia pełnić funkcję cmentarną.
Miejsce grzebalne znajdowało się również w obrębie „Podkarpia” –
dawnego założenia klasztornego bonifratrów. Podczas renowacji obiektu
prowadzonej w latach 1964-1971 wydobyto z ziemi wiele kości34. Bonifratrzy prowadzili w obiekcie szpital. Po kasacie klasztoru w 1784 r. działalność leczniczo-opiekuńczą kontynuowały szarytki oraz władze wojskowe, które urządziły w gmachu lazaret. Nie wydaje się możliwe, aby
na dziedzińcu klasztornym urządzano pochówki zakonników, których
szczątki składano w kryptach kościoła p.w. Świętego Krzyża. Przypuszczalnie grzebano tam pacjentów szpitala bądź – co bardziej prawdopodobne – żołnierzy, którzy umierali na skutek chorób podczas długotrwałego oblężenia twierdzy w 1813 roku35.
30
31
32
33

34
35

A. Kędziora, op. cit., s. 11.
K. Pudelska, A. Mirosław, op. cit., s. 54, 55.
Zob.: Studium historyczno-urbanistyczne..., s. 35 (tabela).
Szarytki otrzymały początkowo w użytkowanie klasztor pofranciszkański, w którym
ulokowano lazaret. Współczesne badania archeologiczne prowadzone w rejonie pl.
Wolności potwierdziły brak cmentarza grzebalnego. Zob.: M. Mazecka, T. Mazecki,
Zamojski kościół i klasztor o.o. franciszkanów. W: Kościoły, cerkwie i klasztory Lubelszczyzny,
red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2013, s. 206-216 (s. 213).
A. Kędziora, Encyklopedia..., s. 519.
H. Eile, Oblężenie Zamościa w 1813 roku, Zamość 1927;
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Więcej cmentarzy znajdowało się na przedmieściach, w obrębie których nie narzucano ograniczeń przestrzennych w funkcjonowaniu tego
typu urządzeń. W XVIII stuleciu cmentarze podmiejskie istniały w obrębie Nowego Światu vel Nowego Lasu36, Przedmieścia Lwowskiego i Przedmieścia Lubelskiego. Miejsc pochówku nie było przy mniejszych osiedlach: Podgroblu i Sadowisku leżących przy trakcie szczebrzeszyńskim,
Przedmieściu Skierbieszowskim oraz Podtopolu z Wólką Miejską położonych na prawym brzegu Kalinowicy37. Na planie Zamościa z 1777 r. nie
zaznaczono funkcjonującego wówczas cmentarza przy kościele p.w. św.
Katarzyny na Przedmieściu Lubelskim38.
Na wschodnim skraju Nowego Światu, przy trakcie do Hrubieszowa, istniał założony w 1588 r. kirkut. Żydzi, jako jedyna z trzech najliczniejszych mniejszości narodowościowych osiedlających się w Zamościu,
nie uzyskali od kanclerza pozwolenia na lokalizację miejsca pochówków
w obrębie murów, tylko zgodnie z obyczajem – poza miastem. Działka
kirkutu miała kształt wydłużonego trapezu prostokątnego przylegającego pochyłym bokiem od północy do traktu hrubieszowskiego39.
Na planie Zamościa z 1777 r. cmentarz od strony wschodniej ograniczał wał tzw. starych Szwedzkich szańców40, usypany prawdopodobnie na
początku XVIII wieku41. Po południowej stronie urządzenia znajdował się
niższy wał ziemny, natomiast od strony zachodniej rósł szpaler drzew, za
którym znajdował się grunt stanowiący przypuszczalnie rezerwę terenu
cmentarza42. Zagospodarowana powierzchnia kirkutu wynosiła 1,42 hek-
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39
40
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Na planie z 1777 r. używano nazwy Neuwälder – Vorstadt (dosł. Nowoleśne Przedmieście).
Dzisiejsza rzeka Łabuńka powyżej ujścia do niej rzeki Topornicy.
Nie wiadomo, czy brak oznaczenia na planie Zamościa z 1777 r. cmentarza przy kościele
p.w. św. Katarzyny wynikał ze stanu zachowania nekropolii. Cmentarz był wówczas
zniszczony, rzadko użytkowany lub nawet pozbawiony większości grobów. Szczegóły
zob. niżej.
Obecnie reliktem jednego z dwóch równoległych ciągów pierwotnego traktu
hrubieszowskiego przebiegającego w obrębie historycznego Nowego Światu jest ul.
Szymonowica.
Na planie z 1777 r. określone jako alte – Schwedische – Schantze.
Liniowe umocnienia ziemne usypano najprawdopodobniej na początku XVIII wieku,
w okresie III wojny północnej (1700-1715). Miały one chronić od strony wschodniej
zabudowę przedmieść pozbawioną naturalnej ochrony. Por. Z. Stankiewicz, Wały
szwedzkie w Zamościu, „ZKK” 2014, nr 1, s. 16-17 (s. 16).
Powierzchnia działki wynosiła 52,32 ara. W południowo-zachodnim narożniku nieruchomości znajdował się niewielki budynek, związany przypuszczalnie z obsługą
kirkutu (na początku XX w. na cmentarzu żydowskim stał drewniany dom pogrzebowy).
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tara43. Nekropolię pokrywał gęsty drzewostan44, wśród którego znajdowały się bezładnie rozłożone macewy, szczelnie wypełniające przestrzeń
urządzenia. Świadczyło to wymownie o dużym udziale społeczności żydowskiej wśród mieszkańców miasta.
Przepełniony kirkut zamknięto oficjalnie dopiero w 1907 r. i zastąpiono nowym cmentarzem urządzonym u wylotu dzisiejszej ul. Prostej45.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego nadal urządzano pochówki na starym kirkucie. Był on wówczas jedyną tak gęsto zadrzewioną enklawą wzdłuż ul. Lwowskiej46. W okresie II wojny światowej kirkut zniszczyli Niemcy. Po wyzwoleniu na działce cmentarnej żołnierze radzieccy kopali ziemianki. Podczas przeprowadzonej w styczniu 1946 r. wizji
lokalnej Komisja Sanitarno-Obyczajowa odnotowała: z byłego cmentarza
żydowskiego zrobiono śmietnik, brud, kał, gruz i inne odpadki gnijące zatruwają powietrze ulicy Lwowskiej. Rowy lotnicze dotychczas nie zasypane47. Jeszcze w tym samym roku teren przekazano gminie miasta Zamość na cele
społeczne. W północno-wschodniej części działki cmentarza urządzono
w 1947 r. ogródek jordanowski48, natomiast pozostały fragment nieruchomości rozparcelowano pod budownictwo usługowe. Na przełomie lat
50. i 60. powstała tam zabudowa Rejonowego Urzędu Telekomunikacji
(centrala, blok i biurowiec: ul. Partyzantów 11, ul. Pocztowa 2), natomiast
latach 1961-1965 gmach Powiatowego Domu Kultury (ob. Zamojski Dom
Kultury, ul. Partyzantów 13).
W odległości 230 metrów na wschód od cmentarza żydowskiego,
w sąsiedztwie starej cegielni49 przy trakcie do Hrubieszowa, położony
43

44
45
46
47
48
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Według pomiarów dokonanych na zdigitalizowanej kopii planu Zamościa z 1777 r.
powierzchnia kirkutu wyniosła 14218,8 m kw., z czego długość dłuższej podstawy =
195,5 m, długość krótszej podstawy = 163 m, długość boku prostopadłego do obu
podstaw = 81,6 m. Należy zaznaczyć fakt niedokładności skanu wynikającej z zagięcia
arkusza w miejscu cmentarza, stąd pomiary boków cmentarza oraz jego powierzchnia
mają wymiar wyłącznie orientacyjny. Według danych z 1924 r. powierzchnia cmentarza
żydowskiego „starego” wynosiła 28075 m kw. (2,81 ha), z czego w użytkowaniu
znajdowało się 27500 m kw. (2,75 ha). Zob.: Archiwum Państwowe w Zamościu [dalej
APZ], Akta miasta Zamościa 1915-1939 [1944] [dalej AmZ], sygn. 148, s. 4.
Mniej drzew rosło przy południowym krańcu kirkutu.
Zob. niżej.
Obecnie ul. Partyzantów.
APZ, Starostwo Powiatowe w Zamościu 1944-1950, sygn. 536, s. 6.
APZ, AmZ 1944-1950, sygn. 90, s. 8.
Cegielnia utożsamiana jest z dawnym zakładem znajdującym się przy drodze do Jarosławca,
będącym w XVII i XVIII w. w posiadaniu zamojskich Franciszkanów. Na początku XIX w.
została najprawdopodobniej upaństwowiona (wymieniana jako cegielnia rządowa). Por.: E.
Lorentz, Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów w Zamościu, Niepokalanów 1995, s. 5-6.
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był cmentarz tatarski50. Według tradycji mieli na nim spoczywać Tatarzy polegli podczas oblężenia Zamościa w 1648 roku. Na planie z 1777 r.
cmentarza nie oznaczono w sposób dający się jednoznacznie zinterpretować51, jednak jego obszar wyraźnie wyodrębniał się z otoczenia. Był to
niewielki i zadrzewiony skwer na planie prostokąta o powierzchni 291,6
m kw. (13,5 × 21,6 m), przy drodze52 w kierunku cegielni na Przedmieściu
Lwowskim53.
Pod koniec lat 50. XIX w. na działce po cegielni rządowej54 urządzono
nowy cmentarz prawosławny55, z którym od wschodu graniczył cmentarz
tatarski. W okresie międzywojnia nadal widoczny był jego prostokątny
obrys56 – wówczas w odniesieniu do cmentarza używano często nazwy
cmentarz mahometański. W 1957 r. został on administracyjnie zamknięty. Jego
relikt przetrwał w terenie do lat 70. XX stulecia57, kiedy działkę cmentarną
przeznaczono pod budowę osiedla „Nowe Miasto III”. Na miejscu cmentarza tatarskiego stoi obecnie blok przy ul. Wyszyńskiego 30. W 1990 r. podczas badań archeologicznych odkryto 17 grobów (indywidualne i zbiorowe, bez trumien) zawierających m. in. czaszki z odpiłowanymi częściami

50
51
52
53

54
55
56
57

Por.: B. Sroczyńska, Rozwój przestrzenny przedmieść Zamościa w latach 1580-1939. W:
Konserwatorska Teka Zamojska: Zamość w XIX stuleciu, red. B. Pokorska, Warszawa –
Zamość 1986, s. 48-129, (s. 59).
Brak wyraźnego zaznaczenia legendarnego „cmentarza tatarskiego” na planie mogło
być celowe, aby pomniejszyć rolę Tatarów jako innowierców lub pogan, plemienia
„dzikiego”, spoza schrystianizowanej Europy.
Dzisiejszym reliktem odcinka wspomnianej drogi jest ul. Orla, łącząca ul. Partyzantów
z ul. Świętego Piątka.
Zakład należał do starszych cegielni w Zamościu (prawdopodobnie powstał w poł. XVII
wieku). Był jedną z dwóch „fabryk cegieł” leżących przy trakcie lwowskim, w sąsiedztwie
figury Świętego Piątka. W dzisiejszej topografii miasta zajmowałaby przestrzeń między
ulicami: Orląt Lwowskich, Świętego Piątka i Orlą – do czasów obecnych widoczne jest
w tym miejscu wyraźne obniżenie terenu.
W tym czasie dla terenu przyjęły się lokalne nazwy: Stare cegielnisko lub Podcmentarz, ew.
Podcmentarze. Na początku XX w. były w posiadaniu rodziny Jabłońskich, właścicieli
pobliskiej cegielni Pawłówka. Zob.: APZ, AmZ 1915-1939 [1944], sygn. 159.
Szczegóły dotyczące cmentarza prawosławnego znajdują się w dalszej części tekstu.
Zob.: M. M. Pieszko, Przewodnik po Zamościu i okolicy, Zamość 1934, s. 60.
Cmentarz tatarski widnieje m. in. na podkładzie geodezyjnym mapy zasadniczej 1:10000,
wykonanym przez Stanisława Kaczyńskiego w 1936 r., który posłużył jako podkład
dla planu zagospodarowania przestrzennego Zamościa z 1939 r., autorstwa Jana
Zachwatowicza i Władysława Wieczorkiewicza. W zbiorach Archiwum Państwowego
w Zamościu znajduje się plansza nr 15 będąca syntezą założeń planu. Zob. APZ, Biuro
Planowania Przestrzennego w Zamościu, spis zd.-odb. nr 1, poz. 54.
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górnymi, fragmenty odzieży i obuwia wskazujące na miejsce spoczynku
jeńców lub ofiar najazdu Tatarów58.
W obrębie Przedmieścia Lwowskiego – najbardziej rozwiniętego
spośród pierwotnych zamojskich osiedli, istniały cztery cmentarze. Trzy
z nich znajdowały się przy świątyniach różnych wyznań, których dzieje
nie do końca pozostały wyjaśnione. Niekonsekwencje występują w przypadku najstarszego obiektu sakralnego na przedmieściu – kościoła p.w.
Świętego Krzyża z końca XV w. oraz najmłodszego – kaplicy p.w. Matki
Boskiej Loretańskiej59. Pomimo różnic dziejowych nie ma wątpliwości, że
przy obu świątyniach znajdowały się miejsca pochówków.
58
59

A. Witkowski, Cmentarz tatarski – zagadka rozwiązana?, „Tygodnik Zamojski” 1991, nr 5,
s. 7-8.

Podmiejski kościół p.w. Świętego Krzyża uchodzi za najstarszą znaną świątynię
rzymskokatolicką funkcjonującą na terenie dzisiejszego Zamościa. Wybudowano
go ok. 1475 r. na gruntach pierwotnej Skokówki jako niewielką, drewnianą
budowlę sakralną o skromnej architekturze, położoną przy lokalnym odcinku
drogi ze Szczebrzeszyna do Hrubieszowa, stanowiącej część tzw. Drogi Królewskiej
wiodącej z Pragi przez Kraków, Sandomierz i Włodzimierz do Kijowa. Na terenie
Skokówki krzyżowała się ona z ważną drogą łączącą Krasnystaw z Lwowem,
która w XVI stuleciu przejęła główny ciąg tzw. Drogi Międzymorskiej (Via Intermare)
łączącej Gdańsk z Odessą. Wraz z lokacją Zamościa, założyciel miasta Jan
Zamoyski w 1580 r. przeznaczył fundusze na pobudowanie nowego kościoła p.w.
Świętego Krzyża na Przedmieściu Lwowskim. Nieco większy, drewniany kościół
stanął prawdopodobnie na miejscu pierwotnej świątyni, lecz nie wyróżniał
się wyszukaną architekturą: trochę wyższe ściany i trochę poczerniałe, nakryte
dachem z kopułką różniły go od zwykłych zabudowań gospodarskich. W wyposażeniu
znalazły się 3 skromne ołtarze z Tabernaculami. Kościół konsekrowano 16
czerwca 1581 roku. W jego sąsiedztwie wystawiono drewnianą dzwonnicę,
przytułek – szpital, budynek mieszczący założoną w tymże roku pierwszą
w Zamościu szkołę oraz pobudowano dom dla księży wykorzystując materiał
z rozbiórki zameczku w Skokówce. Od 1584 r. kościół posiadał status parafii
miejskiej, która w 1600 r. została przeniesiona w obręb murów do ukończonej
kolegiaty. Następnie pełnił rolę kościoła filialnego – do połowy XVII w.
jedynego tego typu obiektu funkcjonującego poza murami Zamościa. Wkrótce
przy Trakcie Lwowskim wytyczono główny plac przedmieścia zwany Rynkiem
Świętokrzyskim – od wezwania kościoła stojącego w jego wschodniej pierzei.
Jeszcze w 1589 r. Jan Zamoyski przekazał świątynię pod zarząd sprowadzonym
do miasta franciszkanom, którzy ok. 1600 r. wybudowali przy niej drewniany
klasztor. Zakonnicy opiekowali się kościołem nawet po przeprowadzce w 1655 r.
do nowego klasztoru i barokowego kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej
Marii Panny w obrębie murów. Franciszkanie prowadzili posługę duszpasterską
dla mieszkańców przedmieść, co stało się zarzewiem trwającego ponad sto lat
konfliktu z duchowieństwem kolegiackim. Decydujący dla historii kościoła p.w.
Świętego Krzyża był rok 1704, kiedy podczas wojny północnej Szwedzi oblegający
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Największym z nich był cmentarz przy kościele p.w. Świętego Krzyża leżący w granicach nieruchomości kościelnej, przy wschodniej pierzei
Zamość spalili przedmieścia. Kościół uległ wówczas zniszczeniu i ...tu pojawiają
się rozbieżności w odniesieniu do jego dalszych dziejów. Według niektórych
materiałów źródłowych, na zgliszczach kościoła p.w. Świętego Krzyża stanęła
kaplica p.w. Matki Boskiej Loretańskiej. Inne źródła wskazują na odbudowę
kościoła świętokrzyskiego, ponieważ 27 stycznia 1728 r. odbyła się jego wizytacja,
podczas której wykazano naprawę zakrystii i położenie nowego dachu. W 1780 r.
rozgorzał ponownie spór o kościół między księżmi kolegiackimi a franciszkanami.
Konflikt zakończył pomocniczy biskup chełmski Melchior Jan Kochnowski, który
nakazał, aby kościołem opiekowali się i zarządzali jego funduszem zakonnicy,
natomiast nadzór sakralny miała sprawować Kolegiata Zamojska. Kościół p.w.
Świętego Krzyża został rozebrany na początku XIX wieku.
Kaplica p.w. Matki Boskiej Loretańskiej była niewielką budowlą drewnianą
o czterech oknach i kopułą wieńczącą dach. Została wystawiona w 1714 r.
przy istniejącym szpitalu podmiejskim, z fundacji księdza Tomasza Olszówki
– prepozyta szpitalnego rezydującego przy kościele p.w. Świętego Krzyża.
Skromne wyposażenie wewnętrzne obejmowało m. in. ołtarz z drewnianymi
figurami oraz boczny ołtarzyk z dwoma obrazami. Przy kaplicy ustanowiono
prepozyturę do opieki nad dwoma miejskimi szpitalami, przeniesioną ze
zniszczonego kościoła „świętokrzyskiego”. Przy kaplicy znajdowały się:
dom prepozyta, dom służby, szpital, obora oraz studnia. Od strony traktu
lwowskiego stała kolumna z osłoniętym szybą wizerunkiem Patronki. W latach
1778-1781 kaplicę zastąpiono nową, drewnianą na podmurówce. Fundatorem
obiektu był ksiądz Stanisław Dąbkowski. Około 1795 r. kaplicę rozebrano.
Analizując treść planu Zamościa z 1777 r. można zauważyć, że na Przedmieściu
Lwowskim istniał zarówno kościół p.w. Świętego Krzyża, jak i leżąca po
przeciwnej stronie Traktu Lwowskiego kaplica p.w. Matki Boskiej Loretańskiej.
Nieruchomość, na której znajdowała się kaplica, posiadała zbyt małą powierzchnię,
aby pomieścić wszystkie budynki mające znajdować się w jej sąsiedztwie.
Tymczasem liczba budynków w otoczeniu kościoła „świętokrzyskiego”
bardziej odpowiadałaby wymienionym przy kaplicy „loretańskiej” obiektom.
Prawdopodobnie pod koniec XVIII w. istniał silny związek między obiema
świątyniami, jednak trudno, nawet w obliczu podstaw źródłowych, dociekać
jak było naprawdę. Por.: Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps. 3643,
k. 214: Wizyta w kościele Św. Krzyża na przedmieściu z 27 stycznia 1728 roku; Opisanie
statystyczno-historyczne dóbr Ordynacyi Zamoyskiey przez Mikołaja Stworzyńskiego
archiwistę 1834 r., kopia rękopisu nr 1815, Biblioteka Narodowa w Warszawie,
Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, Plik 513, N 13, mps., k. 241; Biblioteka Polskiej
Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rkps. 2372/1: ks.
J. A. Wadowski, Kościoły diecezji chełmskiej [1907], T. IV, dekanat Zamość, s. 475;
J. Kowalczyk, Zamość..., s. 17, 18; Opracowanie rękopisu M. Potockiego „Zamość i jego
instytucje pod względem oświaty, religii i dziejów krajowych”, oprac. B. Sroczyńska,
Zamość 1980, mps., s. 472; Przywilej lokacyjny Zamościa z 1580 roku, oprac.
R. Szczygieł, red. A. Zdunek, Lublin 1980; Studium historyczno-urbanistyczne...,
s. 46; B. Sroczyńska, op. cit., s. 59-61; A. Kędziora, Encyklopedia..., s. 307, 475.
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Rynku Świętokrzyskiego60. Od geometrycznego środka Rynku Wielkiego
kościół „świętokrzyski” dzieliła odległość ok. 480 metrów. Działka kościelna posiadała kształt nieregularnego trapezu o powierzchni ok. 77,3
ara. Orientowany gmach świątyni założono na planie krzyża łacińskiego.
W jego sąsiedztwie stały m. in. dwa większe budynki: plebania i prawdopodobnie dawny podmiejski szpital61. Cmentarz znajdował się bezpośrednio za kościołem i zajmował południową oraz wschodnią część działki – łącznie około 25 arów. Między nagrobkami rósł rzadki drzewostan,
tworzący szpaler wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości62.
Opierając się na dotychczasowej wiedzy należy przyjąć, że cmentarz „świętokrzyski” na Przedmieściu Lwowskim był najstarszym tego
typu urządzeniem na terenie Zamościa. Prawdopodobnie grzebano na
nim szczątki mieszkańców dawnej Skokówki, następnie pierwszych zamojskich mieszczan63 oraz przedmieszczan. Nekropolię wymieniano już
w latach 30. XVII w., kiedy przy kościele rezydowali franciszkanie64. Podobnie jak inne podmiejskie cmentarze, był narażony na zniszczenia podczas oblężeń twierdzy. Cmentarz zlikwidowano wraz z kościołem „świętokrzyskim” na początku XIX wieku. Podczas zabudowywania śródmieścia w latach 30. XX w. natrafiano na jego ślady65. Cmentarz znajdował się
w rejonie dzisiejszego skrzyżowania ul. Krysińskiego z ul. Chopina oraz
sąsiadującego z nim odcinka linii kolejowej.

60
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62
63
64
65

Rynek Świętokrzyski, zwany również Rynkiem Krzyżowym, Rynkiem Świętego Krzyża lub
Placem od Świętego Krzyża, był największym poza murami Zamościa placem o wymiarach
ok. 110 × 70 m (77 a), otwartym zachodnią pierzeją na miasto. Ukośnie przez Rynek (od
północno-zachodniego narożnika do południowo-wschodniego narożnika) przechodził
Trakt Lwowski. W 1777 r. powierzchnia placu była nieutwardzona, trawiasta. Na Rynku
stał jeden niewielki budynek drewniany oraz figura sakralna na kamiennej kolumnie
(niewykluczone, że miała związek z kaplicą p.w. Matki Boskiej Loretańskiej) od strony
Traktu Lwowskiego, nieopodal mostu nad fosą. Północna pierzeja posiadała zabudowę
blokową. Pierzeję wschodnią zajmowała działka kościoła p.w. Świętego Krzyża, od
którego wywodzi się nazwa placu.
W materiałach źródłowych jest zapis o funkcjonowaniu przytułku – szpitala założonego
w połowie XVII w. na Przedmieściu Lwowskim przy Rynku Świętokrzyskim i ul.
Kozackiej (alias Hrubieszowskiej). W rejonie tym znajdowała się nieruchomość kościoła
p.w. Świętego Krzyża. Zob.: Studium urbanistyczno-historyczne..., s. 44-45.
Wschodnią granicę działki wyznaczał kanał lub epizodyczny ciek zasilający pobliskie
ogrody i grunty orne oraz ...miejskie wodociągi. Zob. Ibidem, s. 53.
Do czasu przenosin parafii miejskiej w obręb murów oraz otwarcia cmentarza przy
kolegiacie.
E. Lorentz, Dziedzictwo franciszkanów konwentualnych w Zamościu, Zamość 2016, s. 59.
Odnalezione szkielety utożsamiano z rzekomym cmentarzem z czasu „potopu”
szwedzkiego. Zob.: A. Kędziora, Encyklopedia..., s. 100.
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Przy Trakcie Lwowskim stał w opozycji do kościoła „świętokrzyskiego” wystawiony w 1714 r. kościółek p.w. Matki Boskiej Loretańskiej,
wokół którego istniał niewielki cmentarz. Działka posiadała kształt prostokąta i powierzchnię 7,83 ara. Do kościoła należał również dom66 będący
rezydencją prepozyta zarządzającego szpitalami, nowy szpital – przytułek (ufundowany w 1773 r. przez Jana Jakuba Zamoyskiego), podmiejska
szkoła oraz grunt orny. Cmentarz wydzielono wcześniej z ogrodu przytułku i przeznaczono na grzebanie ubogich67. W latach 1778-1781 wystawiono w tym miejscu nowy kościołek p.w. Matki Boskiej Loretańskiej,
który rozebrano około 1795 roku. Świątynia z cmentarzem znajdowały się
w miejscu dzisiejszych domów przy ul. Krysińskiego 15 i 17 oraz garaży
obok bloku przy ul. Podwale 3.
Trzeci cmentarz istniał przy unickiej cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Chrystusa. Drewnianą świątynię wystawili Rusini w 1580 r., prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej cerkiewki założonej na gruntach pierwotnej Skokówki. Według legendy cerkiew wybudowali w tym miejscu
święci patroni ziem słowiańskich, Cyryl i Metody, powracający z Konstantynopola68. Rusini przystąpili wkrótce do unii rozpoczynając wieloletni konflikt z miejskimi schizmatykami skupionymi przy miejskiej cerkwi
p.w. św. Mikołaja.
Na planie Zamościa z 1777 r. działka cerkwi z Przedmieścia Lwowskiego miała kształt prostokąta o powierzchnię ok. 40 arów. Jej centralną część zajmowała świątynia na planie krzyża łacińskiego, wokół której
znajdowało się pięć różnych kubaturowo budynków, m. in. dom mieszkalny oraz przytułek. Porośnięty rzadkim drzewostanem cmentarz miał
powierzchnię ok. 12 a i znajdował się we wschodnim narożu działki. Był
to prawdopodobnie najstarszy cmentarz unitów w Zamościu, na którym
grzebano nie tylko przedmieszczan, lecz również mieszkańców miasta.
W 1791 r. władze cyrkularne skasowały cerkiew urządzając w jej
wnętrzu magazyn siana, natomiast w rezydencji księdza – szpital. Świątynię rozebrano w roku 180669. Znajdowała się ona w miejscu dzisiejsze66

67
68
69

Drewniany budynek na planie prostokąta, położony na ciasnej, ogrodzonej działce,
z furtką wychodzącą na Trakt Lwowski oraz poprzeczną uliczkę podmiejską (prawdopodobnie ul. Podstawie). Na działce znajdował się również mniejszy podłużny
budynek – przypuszczalnie obora.
B. Sroczyńska, op. cit., s. 60.
L. Borys, Historia cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej na terenach obecnego powiatu
zamojskiego, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” [dalej „ZKK”] 2004, nr 1-2, s. 38-47
(s. 38-39).
Por. B. Sroczyńska, op. cit., s. 59.
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go skrzyżowania ulic: Krysińskiego, Żdanowskiej i Sienkiewicza, natomiast cmentarz – na działce Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 7
(ul. Sienkiewicza 5/Żdanowska 1).
Ostatni z cmentarzy podmiejskich położony był na wschodnim krańcu Przedmieścia Lwowskiego, z dala od budynków mieszkalnych. Na
podstawie stopnia jego zagospodarowania można wywnioskować, że powstał niedługo przed 1777 rokiem. Cmentarz ten nie był wykazywany
na wcześniejszych planach Zamościa z okresu zaboru austriackiego. Jego
istnienia nie odnotowali również w swoich pracach Bogumiła Sroczyńska70, Danuta Kawałko71 i Andrzej Kędziora72. Interesujący jest fakt, że
cmentarz został zaznaczony jako jedyne z miejsc grzebalnych w obrębie
Zamościa, na sekcji 203 taktycznego opracowania kartograficznego Karte
des Königreichs Galizien und Lodomerien sporządzonego latach 1779-1883.
W oparciu o te dowody można przypuszczać, że cmentarz ten odgrywał
istotną rolę lub był do takiej predysponowany wśród zamojskich miejsc
pochówków73. Dlaczego więc nic nie wiadomo o jego funkcjonowaniu?
Wątpliwości zdaje się rozwiewać informacja podana przez Jerzego
Kowalczyka dotycząca Kolegiaty Zamojskiej74: Na prośbę kapituły ordynat
Klemens Zamoyski polecił w 1765 r., by wyznaczono nowe miejsce za miastem na przeniesienie cmentarza przykościelnego [podkreślenie autora].
Polecenie ordynata musiano wykonać niezwłocznie z powodu przepełnienia cmentarza przy kolegiacie. Nowe miejsce pochówków dla parafian
ulokowano na północny-wschód od jednej z dwóch cegielni leżących na
skraju Przedmieścia Lwowskiego, nieopodal drogi łączącej trakt hrubieszowski z traktem do Lwowa75. W odniesieniu do dzisiejszej topografii
Zamościa, cmentarz znajdowałby się przy ulicy Sochaniewicza, w obrębie
działek, na których stoją budynki o numerach: 3, 5, 7, 7C.
70
71
72
73

74
75

B. Sroczyńska, op. cit.
D. Kawałko, op. cit.
A. Kędziora, Cmentarz...; Idem, Dawne budownictwo i architektura Zamościa, Zamość 1990;
Idem, Encyklopedia...
Warto w kontekście cmentarzy przeanalizować treść innych arkuszy opracowania Karte
des Königreichs Galizien und Lodomerien dostępnych na stronie http://mapire.eu [dostęp
z dnia 30 maja 2015]. Tylko w obrębie kilku miejscowości zaznaczano cmentarze, które
jeśli już znalazły się na mapie, były charakterystycznymi miejscami grzebalnymi dla
danego ośrodka, np. cmentarze przykościelne w obrębie stołecznego Wiednia (np.
dawny cmentarz przy parafii barnabitów p.w. św. Michała – obecnie pielgrzymkowy
kościół Mariahilf Pfarr z cudownym obrazem Matki Boskiej), czy cmentarz żydowski we
Lwowie.
J. Kowalczyk, Kolegiata..., s. 38.
Droga wspomniana w niniejszym artykule, przy opisywaniu cmentarza tatarskiego.
Zob.: przyp. 52.
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Teren cmentarza zajmował całkowitą powierzchnię 18,45 a i składał
się z dwóch części: zagospodarowanej o powierzchni ok. 9 a i niezagospodarowanego pola, na którym stał Krzyż Cmentarny76. Na planie Zamościa z 1777 r. widoczne są rzadko rozmieszczone groby oraz kilka drzew.
Stanowiło to kolejny dowód na krótką, kilkuletnią metrykę cmentarza.
Jego lokalizacja poza linią tzw. Szwedzkich Szańców oznaczających w świadomości mieszkańców Zamościa granicę miasta77, spełniała wytyczne
wprowadzone edyktem józefińskim dopiero w 1784 r., nakazujące przenoszenie cmentarzy z gęsto zabudowanych centrów miast w przyzwoite
miejsce poza osiadłościami78. Od geometrycznego środka Rynku Wielkiego
cmentarz dzieliła odległość ok. 1400 m w linii prostej. Można przyjąć, że
powyższa interpretacja jest zgodna z zapisem prof. Kowalczyka wskazującym lokalizację parafialnej nekropolii za miastem.
W związku z powyższymi informacjami zakładać należy, że tajemniczy cmentarz z Przedmieścia Lwowskiego funkcjonował jako wyznaczona przez ordynata i duchowieństwo enklawa cmentarza parafialnego
spod kolegiaty. Dopiero edyktem józefińskim z 1784 r. relokowano go
prawdopodobnie na plac przy kościele p.w. św. Katarzyny na Przedmieściu Lubelskim79. Trudno jednoznacznie ustalić, co było przyczyną takiej
decyzji władz. Być może utrzymywanie cmentarza parafialnego w sąsiedztwie czynnego kościoła podmiejskiego było po prostu wygodniejsze. Zapisana w edykcie lokalizacja cmentarzy w odległości minimalnej
1500 m od zabudowy nie była w praktyce przestrzegana. Z cmentarza na
Przedmieściu Lwowskim korzystano zapewne jeszcze przez kilka lat, do
czasu urządzenia w 1796 r. miejsca pochówków na nowym miejscu.
Historia kościoła p.w. św. Katarzyny na Przedmieściu Lubelskim sięgała ok. 1620 r., kiedy Katarzyna Zamoyska ufundowała drewnianą świątynię na potrzeby mieszkańców rozbudowywanego osiedla oraz pobliskiej
wsi Janowice. W 1648 r. kościółek zniszczyły wojska kozackie i tatarskie
oblegające Zamość. Pod koniec XVII w. wzniesiono w jego miejscu drugi
76

77
78
79

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że taki „podwójny” układ cmentarza odpowiadał
cmentarzowi protestanckiemu, o którego założenie w Zamościu społeczność ewangelicka
starała się w 1 poł. lat 70. XVIII wieku. Lokalizacja cmentarza protestanckiego została
jednak oznaczona na planie Zamościa z ok. 1815 roku. Szczegóły na jego temat znajdują
się w dalszej części tekstu.
Zob.: Z. Stankiewicz, op. cit., s. 17.
http://starecmentarze.pl/2014-02-22-pilzno-stary-cmentarz-parafialny.html
(dostęp
z dnia 9 sierpnia 2015 r.).
Również Bogumiła Sawa miała wątpliwości co do pewności wskazania miejsca przenosin
cmentarza spod kolegiaty w roku 1784. Zob.: B. Sawa, Przemiany..., s. 43.

44

10 lat Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu

obiekt, który spłonął w czasach wojny północnej. Trzeci kościół p.w. św.
Katarzyny wystawił ksiądz Gruszecki w roku 1714. Obok drewnianej świątyni przykrytej dachem z kopułką ufundowano plebanię, przytułek i niewielki folwark. Zaniedbany, lecz nadal funkcjonujący kościół rozebrano ze
względu na stan techniczny we wrześniu 1793 roku. Przy kościele funkcjonował wówczas stary cmentarz, który wymagał uporządkowania80.
Jeszcze w 1792 r. rozpoczęto prace przy budowie czwartego kościoła p.w. św. Katarzyny, którego fundatorami zostali mieszczanie, kanonik zamojski Kajetan Deberdasiewicz i duchowieństwo. Znaczący wkład
wnieśli ordynat Andrzej Zamoyski wraz z małżonką Konstancją z Czartoryskich, którzy dostarczyli na inwestycję 95000 sztuk cegieł, drewno
i gonty81. Murowany gmach na planie rotundy z siedmioma oknami i kopułą pokrytą blachą zaprojektował Ferdynand Merksen. Wyposażenie
świątyni pochodziło z darowizn oraz fundacji. Pod koniec 1795 r. zakończono budowę kościoła i odprawiono pierwszą mszę świętą, jednak nadal
kompletowano wyposażanie wnętrza82. Z kościoła korzystali przedmieszczanie oraz Austriacy – najpewniej z tego powodu budowę świątyni zaakceptowały władze cyrkularne83. Solidna bryła kościoła przetrwała okres
zaboru austriackiego. Została prawdopodobnie nadwyrężona w trakcie
oblężenia Zamościa przez wojska polskie w maju 1809 roku. Gmach rozebrano w 1812 r. podczas urządzania przedpola fortecznego w okresie
kampanii napoleońskiej.
W 1784 r. cmentarz przy kościele p.w. św. Katarzyny znajdował się,
podobnie jak świątynia, w złym stanie. W 1786 r. starosta cyrkułu zamojskiego Ignaz Kohlmanhuber nakazał ogrodzić cmentarz kamieniem lub
naturalnym cierniem. Współfinansowanie zadania oraz prace zlecono katolikom i ludziom greckiego obrządku84. Brakuje informacji o użytkowaniu
cmentarza w tamtym okresie. Zmarłych obrządku rzymskokatolickiego
musiano nadal grzebać na Przedmieściu Lwowskim.
80
81
82

83
84

Trudno jest datować powstanie cmentarza przy kościele p.w. św. Katarzyny. Możliwe,
że powstał on wraz z pierwszą świątynią w 1 poł. XVII wieku. Zob.: B. Sroczyńska, op.
cit., s. 60-61.
B. Sawa, Przemiany..., s. 43.
A. Szykuła-Żygawska, Kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zamościu i twórca
jego wyposażenia Ignacy Burczyński. W: Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku,
w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red. A. Betlej, K. BrzezinaScheuerer, P. Oszczanowski, ser.: Acta Universitatis Wratislaviensis No 3291: Historia
Sztuki XXXI, Wrocław 2011, s. 315-323 (s. 316).
B. Sroczyńska, op. cit., s. 61; A. Kędziora, Encyklopedia..., s. 306.
Studium historyczno-urbanistyczne..., s. 46; B. Sawa, Przemiany..., s. 43.
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Szeroki zakres prac porządkowych na cmentarzu przy kościele p.w.
św. Katarzyny rozpoczęto w roku 1796. Należy przypuszczać, że prace
mogły mieć związek z nową funkcją cmentarza. W kwietniu powiększono działkę cmentarną zatrudniając do jej splantowania więźniów85. Wystawiono sklepioną bramę projektu Ignacego Burczyńskiego, na budowę
której zużyto materiał z fundamentów rozebranego kościółka p.w. Matki
Boskiej Loretańskiej z Przedmieścia Lwowskiego. W zwieńczeniu przejazdu umieszczono rzeźbę św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz dwie
kamienne latarnie. Pierwsze pochówki odbyły się pod koniec 1796 roku.
Na cmentarzu spoczywali głównie żołnierze austriaccy oraz urzędnicy86.
W odniesieniu do dzisiejszej topografii Zamościa kościół p.w. św. Katarzyny z cmentarzem znajdowały się w rejonie ul. Studziennej i kortów
Klubu Tenisowego „Return”.
Na planie inż. Haillmanna z 1777 r. działka kościelna miała powierzchnię 1,15 ara. Trudno ustalić jak dużą jej część zajmował pierwotny cmentarz
oraz o jaki obszar został powiększony. Obrys świątyni po przebudowie
przedstawiono na dwóch planach z 1809 r.87, z których treści wynika, że
powierzchnia działki nie uległa większym zmianom w ciągu trzydziestu
lat. Cmentarz mógł zostać zniszczony w maju 1809 r. podczas oblężenia
Zamościa przez wojska polskie88. W latach 1810-1812 relokowano go na
działkę instytutu ubogich przy trakcie do Skierbieszowa89, dając początek
istniejącemu do dzisiaj cmentarzowi parafialnemu przy ul. Peowiaków.
Jak głosi tradycja, na Przedmieściu Lubelskim miał się znajdować się
cmentarz szwedzki90 z okresu Potopu. Według różnych przekazów jego
lokalizacja miała wiązać się z okolicami historycznej ul. Łanowej91 lub ko85
86
87

88
89
90
91

B. Sroczyńska, op. cit., s. 62.
Do najbardziej wartościowych należał nagrobek ze złoconą inskrypcją upamiętniający
podczaszego bełskiego gen. Jana Mukańskiego (zm. 1790 r.). Zob.: A. Szykuła-Żygawska,
op. cit., s. 316-317.
Plan de la prise d’assault de la place Zamość, dans la nuit du 19 au 20 mai 1809, par les troupes
polonaises wykonany przez Jana Mallet-Malletskiego w skali 1:7000 (Archiwum Główne
Akt Dawnych w Warszawie [dalej AGAD], Zb. kartogr., sygn. 523-10). Kopią tego
opracowania jest kolorowany Plan de la prise d’assault de la place Zamość dans la nuit du 19 au
20 du mois de mai 1809 par les troupes polonaises wykonany przez Marcina Ciołkowskiego
w skali 1:7000 (Archiwum Narodowe w Krakowie, Zb. kart., sygn. Zam. 8).
W nocy z 19 na 20 maja 1809 r. w rejonie kościoła p.w. św. Katarzyny stacjonowały
polskie oddziały szykujące się do natarcia na Bramę Lubelską.
Według Bogumiły Sroczyńskiej, na wspomnianym gruncie mógł wcześniej znajdować
się niewielki cmentarz dla ubogich i chorych. Zob.: B. Sroczyńska, op. cit., s. 75.
A. Kędziora, Encyklopedia..., s. 100.
Jedna z najdłuższych ulic Zamościa z okresu staropolskiego. Główna ulica Przedmieścia
Lubelskiego obok Traktu Lubelskiego, którego stanowiła przecznicę. Według niektórych
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szar. Inna wersja głosi, że cmentarz znajdował się w rejonie dzisiejszej ul.
Szwedzkiej, której nazwa miała upamiętniać właśnie to miejsce. Prawdopodobnie z cmentarzem szwedzkim wiąże się nazwa miejscowa Cmentarzysko dotycząca terenów z Przedmieścia Lubelskiego, lecz bez określenia
bliższej lokalizacji. Na żadnym ze znanych opracowań kartograficznych
z wieku XVIII lub XIX przedstawiających obszar całego miasta nie oznaczono miejsca pochówku Szwedów.
Sprawa cmentarza szwedzkiego powróciła w XX wieku. Podczas budowy przez Austriaków toru kolejowego do koszar na Przedmieściu Lubelskim odkryto na dawnym przedpolu fortecznym, przy relikcie starego
traktu lwowskiego grobowce, które utożsamiano z miejscem spoczynku
Szwedów poległych podczas oblężenia Zamościa w 1656 roku. Podobne
zdarzenie miało miejsce na początku lat 30. w trakcie parcelacji terenu
w rejonie dzisiejszych ulic Krysińskiego i Sienkiewicza pod budowę śródmiejskiego osiedla, kiedy wykopano szkielety rzekomych Szwedów poległych pod Zamościem podczas Potopu. Faktycznie były to ślady cmentarza świętokrzyskiego na dawnym Przedmieściu Lwowskim.
Osiemnastowieczne austriackie plany Zamościa nie uwzględniały lokalizacji cmentarza ewangelickiego92. Tymczasem tzw. cmentarz luterski
zaznaczono w treści opracowania kartograficznego z ok. 1815 r. przedstawiającego pozycje wojsk polskich i rosyjskich w trakcie oblężenia twierdzy w roku 181393.
W strukturze społecznej Zamościa protestanci od początku odgrywali ważną rolę. Należeli do nich bogaci kupcy i handlarze. Kalwinem
był również w młodości kanclerz Jan Zamoyski. Początkowo ewangelików grzebano zgodnie z ceremoniałem w obrębie cmentarza parafialnego przy kolegiacie94. W XVII w. Zamość został siedzibą gminy szkockiej,
jednak wierni uczęszczali na nabożeństwa do zboru w Krasnobrodzie.
Ze względu na spadek liczby wiernych gminę przyłączono w 1674 r. do

92
93
94

źródeł zabudowa rozmieszczona wzdłuż ulicy tworzyła oddzielne od Przedmieścia
Lubelskiego osiedle zwane Łanową lub ulica Łanowa. Prowadziła tędy droga
w kierunku Szopinka i Jarosławca. Ulicę Łanową zlikwidowano w 1 ćw. XIX w. podczas
modernizacji twierdzy Zamość. Obecnie zachowane są jej relikty w postaci uliczki bez
nazwy wyznaczającej północną granicę cmentarza parafialnego przy ul. Peowiaków oraz
odcinków dróg gruntowych na Osiedlu Jana Zamoyskiego i Osiedlu Jana Kilińskiego.
Jedyne źródła pisane, dotyczące m. in. sprawy ogrodzenia cmentarza z 1845 r., znajdują
się w aktach Rządu Gubernialnego Lubelskiego (dalej RGL) w Archiwum Państwowym
w Lublinie (dalej APL): APL, RGL, Adm. 1659, s. n.n.
Zob.: przyp. 8. Oprócz cmentarza luterskiego oznaczono tam cmentarz katolicki i cmentarz
żydowski.
Zob.: przyp. 23.

Jakub Żygawski

Dzieje i lokalizacja dawnych zamojskich cmentarzy... 

47

zboru luterańskiego w Piaskach. W okresie zaboru austriackiego władze
cyrkularne sprowadziły do Zamościa 25 ewangelików, którzy stworzyli
tu własną organizację95.
Inicjatorem urządzenia w Zamościu cmentarza dla obu wyznań
ewangelickich był Andreas Lössig, który w 1774 r. lub 1776 r.96 zakupił
na ten cel grunt między ul. Lwowską97 a ul. Kozacką98. Działka leżała na
Przedmieściu Lwowskim i sąsiadowała od południa z nieruchomością
gruntową cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Chrystusa. Na planie Zamościa z roku 1777 znajdowało się w tym miejscu pole o kształcie prostokąta
i powierzchni 54,6 ara. Z uwagi na mniejszą skalę opracowania kartograficznego z ok. 1815 r., obrys cmentarza luterskiego zgeneralizowano do formy prostokąta. Po oblężeniu twierdzy w 1813 r. wytyczono przez obszar
zrujnowanego Przedmieścia Lwowskiego nowszy odcinek traktu do Lwowa i Krynic, który od północy graniczył z cmentarzem99. W odniesieniu
do dzisiejszej sytuacji topograficznej Zamościa, na gruntach cmentarza
ewangelickiego stoi gmach szkoły podstawowej nr 7 oraz cztery budynki
o nr-ach 2, 4, 6 i 8 przy ul. Kasprowicza.
Na późniejszych dziewiętnastowiecznych planach Zamościa100 nie
oznaczano już cmentarza ewangelickiego. Prawdopodobnie zlikwidowano go około poł. XIX wieku lub dopiero przed kasatą twierdzy101. Ewangelików oraz wiernych innych wyznań grzebano w XIX w. na terenie nowego cmentarza parafialnego przy Drodze Obwodowej102.
Zob. szerzej: B. Sawa, Przemiany..., s. 63-64.
R. F. Kaindl, Geschichte der Deutschen in der Karpathenländern, Gotha 1911. Tekst dostępny na:
https://archive.org/stream/geschichtederdeu03kainuoft/geschichtederdeu03kainuoft_
djvu.txt [dostęp z dnia 07.11.2015].
97 Chodziło o stary trakt lwowski, w tym przypadku dzisiejszą ul. Żdanowską.
98 Nazwa ul. Kozacka przyporządkowana była w XVIII w. do traktu hrubieszowskiego.
99 Przebieg XIX-wiecznego odcinka drogi można dokładniej odczytać po granicach
użytków już na austriackim planie Zamościa z 1777 roku.
100 Dotyczy to opracowań kartograficznych, w których treści przedstawiano cmentarze.
Por.: Place Zamość. Plan Generar Pour reunir les diffèrentes maisons en bois, construites aux
environs de la Place, pour être transportèes, sur cinq differents villages au-delà de 600 toises
z 1822 r.(AGAD, Zb. kart., sygn. 10-4); [plan przedmieść wokół twierdzy Zamość z 1837
r.](AGAD, Zb. kart., sygn. 56-12, ark. 10); Generalnyj płan keposti Zamoscja s okrestnostiami
na dve vërsty z 1854 r. (Politechnika Warszawska w Warszawie, Zakład Architektury
Polskiej, U II 65).
101 Niewykluczone, że fragment działki po cmentarzu ewangelickim został w 1912 r.
zaproponowany przez magistrat gminie żydowskiej pod lokalizację szpitala
żydowskiego. Zob.: W. Lucht, Sytuacjonnyj płan gor. Zamostia s pokazaniem predpołagajemoj
Zamienyuczastkow pod postrojku Jewrejskoj Bolnicy na 20 krawatiej, Zamość 1912 (APZ, AmZ
1821-1915, sygn. 316, s. 91).
102 Dzisiejsza ul. Peowiaków. Zob.: APL, RGL, Adm. 199, s. 143.
95
96
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Jak dotychczas niewiele pojawiło się informacji na temat założonego
w 2 ćw. XIX w. pierwszego cmentarza prawosławnego, zwanego niekiedy
cmentarzem unickim103. Wcześniejsze miejsca pochówków wiernych obrządków wschodnich znajdowały się przy cerkwi na Przedmieściu Lwowskim oraz „w murach” – przy kościele ormiańskim i cerkwi greckiej. Edyktem cesarskim z 1784 r. innowiercom umożliwiono pochówki w obrębie
cmentarza parafialnego. W późniejszym okresie posiadali oni również odrębne kwatery na relokowanym cmentarzu parafialnym przy trakcie skierbieszowskim, które użytkowano do końca lat 50. XIX wieku104.
W sąsiedztwie cmentarza parafialnego utworzono po powstaniu listopadowym odrębny cmentarz dla wiernych wschodnich obrządków. Było
to konieczne z powodu licznego garnizonu fortecznego, w którym służyli w większości żołnierze rosyjscy. Cmentarz ulokowano przy załamaniu Drogi Obwodowej, w obrębie pasa ogrodów fortecznych wchodzących
w skład III obwodu strategicznego. Na planie okolic twierdzy z 1837 r.
wyraźnie zaznaczono jego obrys105. Działka cmentarza miała kształt romboidalny i zajmowała powierzchnię ok. 1,65 hektara. Na rosyjskim planie
okolic twierdzy z 1854 r.106 przedstawiono niemal symetralne położenie
cmentarza prawosławnego względem cmentarza katolickiego. Oba urządzenia oddzielał relikt traktu skierbieszowskiego.
Przepełniony cmentarz dla wschodnich obrządków podupadł po
otwarciu ok. 1857 r. nowego cmentarza prawosławnego przy starym trakcie hrubieszowskim oraz po kasacie w 1864 r. zamojskich bazylianów. Nie
103 Zob.: Studium historyczno-urbanistyczne..., s. 105; D. Kawałko, op. cit., s. 294. Na XIXwiecznych planach Zamościa cmentarz podpisywano wyłącznie jako prawosławny. Wśród
najstarszych grobów musiały się znajdować również nagrobki unickie, z racji likwidacji
na początku XIX w. cerkwi i cmentarza na Przedmieściu Lwowskim. Z tego powodu
wydaje się prawdopodobne, że wyznaczono unitom odrębny cmentarz, w obrębie którego
mogły znajdować się również groby katolików i ewangelików. Zob.: APL, RGL, Adm.
199, s. 143 – nie należy wykluczać, że zapis odnosić się może do pierwszego cmentarza
prawosławnego. Zob. także: Generalnyj płan keposti Zamoscja s okrestnostiami na dve vërsty
z 1854 r. (Politechnika Warszawska w Warszawie, Zakład Architektury Polskiej, U II 65);
Płan časti Zamostkich pokrepostnych zemel z 1888 r., kop. z 1931 r. (APZ, Zbiór kartograficzny,
sp. zd.-odb. planów przekazanych przez Sąd Rejonowy w Zamościu nr 15 z 2006 r., poz.
19); J. Żygawski, Struktura przestrzenna Zamościa na podstawie planów miasta z XIX i XX
wieku, „Archiwariusz Zamojski” 2010, s. 15-36 (s. 30).
104 Być może określenie cmentarza unickiego w XIX w. należałoby odnieść do części cmentarza
parafialnego przy Drodze Obwodowej.
105 [plan przedmieść... z 1837 r.] znajdujący się w zasobie AGAD, Zb. kart., sygn. 56-12, ark.
10. Cmentarz nie został podpisany w przeciwieństwie do innych miejsc pochówków na
terenie przedmieść.
106 Generalnyj płan keposti Zamoscja s okrestnostiami na dve vërsty z 1854 r. (Politechnika
Warszawska w Warszawie, Zakład Architektury Polskiej, U II 65).
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prowadzono już na nim pochówków, dlatego ze względów sanitarnych
w 1904 r. jego obszar zamknięto107. Na planie Zamościa z 1912 r.108 działkę
cmentarza otaczał niski wał ziemny. Podczas budowy przez Austriaków
bocznicy kolejowej do koszar w 1916 r. cmentarz przepołowiono głębokim wkopem, którym poprowadzono tor. Następnego roku wkop poszerzono układając drugi tor linii kolejowej z Zamościa do Werbkowic.
Prawdopodobnie w tym właśnie miejscu natrafiono wówczas na ślady
pochówków109.
W okresie I wojny światowej działkę pocmentarną zakupił Jan Skarżyński i urządził na niej ogród „Flora” z produkcją warzyw, owoców
i sadzonek110. Ogród składał się z dwóch ogrodzonych części: wschodniej
i zachodniej, przeciętych linią kolejową. W północnej części znajdował się
wyższy drzewostan będący najprawdopodobniej pozostałością po zieleni
cmentarnej.
Po II wojnie światowej ogród „Flora” zamknięto. Przy torze bocznicy
koszarowej urządzono funkcjonujący do końca lat 60. punkt wyładowczy
buraków Cukrowni „Klemensów”. Zachodnią część dawnego cmentarza i ogrodu rozparcelowano pod budowę kotłowni oraz obiektów magazynowo-składowych. Część wschodnią włączono na początku lat 70.
w skład nieruchomości, na której zrealizowano filię Zakładów Przemysłu
Odzieżowego „Cora” (późniejsza „Delia”). Obecnie na terenie dawnego
cmentarza stoją magazyny oraz obiekty usługowo-handlowe (m. in. market „Jysk” i hipermarket „Kaufland”).
Około 1857 r. przy tzw. drodze starohrubieszowskiej111 urządzono
nowy cmentarz prawosławny. Urządzenie posadowiono na wyrobisku
starej cegielni rządowej, należącej dawniej do zamojskich franciszkanów. Cmentarz otrzymał działkę o kształcie trapezu prostokątnego o powierzchni ok. 3,2 ha, z bokiem ukośnym opierającym się na starym trakcie
107 Por.: A. Kawałko, op. cit., s. 294; A. Kędziora, Encyklopedia..., s. 99.
108 Plan sytuacyjny miasta Zamościa ukazujący projekt zamiany terenów pod budowę szpitala
żydowskiego na 20 łóżek. Plan przechowywany w APZ, AmZ 1821-1915, sygn. 316, s. 91.
109 Interpretowano je mylnie jako groby żydowskie. Zob.: APZ, AmZ 1915-1939 [1944], sygn.
8, s. 92.
110 Przedsiębiorstwo zatrudniało 3 osoby. Na terenie ogrodu stały również dwa drewniane
budynki (mieszkalny i gospodarczy), które zostały wyburzone po 1975 r., podczas
poszerzania ul. Róży Luksemburg (ob. ul. Peowiaków) i późniejszej budowy wiaduktu
w ciągu dzisiejszej ul. Wyszyńskiego. Por.: APZ, AmZ 1915-1939 [1944], sygn. 204,
s. 131-142; APZ, Zbiór kartograficzny 1803-1995, Szkice polowe Zamościa 1920-1938, spis
zd.-odb., ark. 47, 63.
111 Dzisiejsza ul. Wyszyńskiego na odcinku od ronda Wyszyńskiego do ronda Honorowych
Dawców Krwi.
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w kierunku Hrubieszowa. Urządzenie otaczał z trzech stron wał ziemny
oraz żywopłot od strony drogi. W 1910 r. wybudowano na terenie cmentarza drewnianą kaplicę cerkiewną, w której odprawiano nabożeństwa.
Podczas I wojny światowej w obrębie cmentarza wydzielono odrębny sektor wojskowy112. Po wojnie cmentarz podupadł i był używany sporadycznie z uwagi na niski odsetek społeczności prawosławnej. Decyzją
Rady Miejskiej w 1926 r. wydzielono kwaterę dla wiernych kościoła polskokatolickiego, czemu sprzeciwiała się cerkiew. Nocą 19 lipca 1938 r.
organizacja Krakusów rozebrała drewnianą kaplicę.
Po II wojnie światowej nieużywany cmentarz prawosławny urzędowo zamknięto 29 marca 1976 roku. Na przełomie lat 70. i 80. został od
strony północnej pomniejszony w związku z budową Alei Lenina – dzisiejszej ul. Wyszyńskiego. Przez kolejne lata cmentarz uległ dewastacji:
(...) wszystko jest detalicznie i barbarzyńsko zniszczone. Porozbijane nagrobki,
porobiono przejścia, miejsca zabaw, niewykluczone, że dorodny ogródek warzywny widoczny z ulicy założono na jakichś grobach (...) napisano w „Tygodniku
Zamojskim” z 14 czerwca 1983 roku. Obszar cmentarza planowano przeznaczyć pod urządzoną zieleń parkową. Pod koniec lat 80. nekropolię
uporządkowano, ogrodzono i pobudowano na jej terenie murowaną cerkiew parafialną. W latach 90. i po 2000 r. cmentarz ulegał sporadycznym
dewastacjom. Jego obszar pomniejszono pod budowę stacji paliw oraz
marketu, nagrobki zabytkowe przesunięto i skoncentrowano wokół cerkwi. Od 1997 r. na cmentarzu prawosławnym urządzono kwatery rzymskokatolickie. Obecnie uporządkowany i ogrodzony cmentarz nadzoruje
prawosławna parafia p.w. św. Mikołaja w Zamościu.
Powstanie styczniowe nie zapisało się znacząco w historii Zamościa.
Twierdzę postawiono w stan gotowości, jednak główne kierunki działań
powstańczych odbywały się z dala od miasta w obawie przed silnym
garnizonem. Operacje w rejonie Zamościa prowadzono najaktywniej
w styczniu i maju 1864 roku.
Z przekazów ustnych oraz miejscowej tradycji wynika, że ma terenie
dzisiejszego Zamościa usypano mogiłę powstańczą, w której złożono ciała
poległych w walce powstańców. Miała się znajdować na Wygonie, między
nowym a starym Traktem Lwowskim113. Ze względu na charakter pochów112 Informacje o cmentarzu wojskowym znajdują się w dalszej części tekstu.
113 Wygon odnosił się w XIX w. do terenu położonego między dzisiejszą ul. Lwowską a rzeką
Łabuńką. Do lat 20. XX w. południowy odcinek ul. Młyńskiej, między ul. Lwowską a ul.
Nadrzeczną, nosił nazwę ul. Wygon. Do Wygonu należały również grunty leżące na
Kalinowicach Rządowych, wzdłuż dzisiejszej ul. Krasnobrodzkiej.
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ku, carat nie zezwalał na oznaczanie lub podpisywanie mogił powstańczych. Najprawdopodobniej był to samotnie stojący krzyż na środku pola
lub przy drodze. Nie wykluczone, że z powstaniem styczniowym może
mieć związek kapliczka lub sąsiadujący z nią krzyż epidemiczny, tzw. karawaka, stojące u zbiegu dzisiejszej ul. Młyńskiej i ul. Krasnobrodzkiej. Przypuszczenia to mogły by potwierdzić jedynie badania archeologiczne.
Z powodu przepełnienia starego kirkutu przy Lwowskim Wyjeździe magistrat zadecydował na początku XX w. o konieczności urządzenia nowego cmentarza żydowskiego. Zakupiono na ten cel od Leonarda Kowalskiego, właściciela Podtopola114, dużą działkę ulokowaną na
skraju Kolonii Podtopole115 oraz Majdanu Poduchownego116, na terenie
zwanym Uroczyszcze – Szerokadla117. Działka cmentarza o kształcie zbliżonym do silnie wydłużonego trapezu prostokątnego znajdowała z dala
od zabudowy mieszkalnej. Zamykała ją od północy osiemnastowieczna droga w kierunku Majdanu i Szopinka. Nowy kirkut zwany Okopowiskiem118 urządzono i wstępnie zagospodarowano w 1907 r. doprowadzając do niego od południa gruntowy dojazd119 wybiegający z gościńca
w kierunku Jarosławca120. Około 1920 r. przy wjeździe na teren cmentarza
wystawiono murowany dom modlitewno-pogrzebowy121 oraz drewnianą
komórkę. W 1924 r. z ogólnej powierzchni kirkutu liczącej 1,68 ha zagospodarowanych było jedynie 56 a (33%), w obrębie których znajdowały
się nagrobki122 oraz niski drzewostan. Cmentarz był ogrodzony drewnianym parkanem o wysokości 2 m z drewnianą bramą wjazdową od strony
południowej123. Obszar kirkutu planowano rozszerzyć o dwie wzdłużne
114 Studium historyczno-urbanistyczne przedmieść..., s. 105.
115 Kolonia Podtopole rozciągała się na północ od dzisiejszej ul. Świętego Piątka po
ul. Partyzantów oraz między ul. Partyzantów, ul. Kiepury, ul. Orlicz-Dreszera i ul.
Wyszyńskiego.
116 Grunty Majdanu Poduchownego znajdowały się między dzisiejszymi ulicami
Partyzantów i Wyszyńskiego, po obu stronach ul. Jasnej (między ul. Kiepury i ul.
Odrodzenia). Zob.: APZ, Hipoteka miasta Zamościa i powiatu zamojskiego (dalej:
HmZipz), ser. I, sygn. 232, 283.
117 APZ, HmZipz, ser. I, sygn. 261.
118 Zob.: APZ, Zbiór kartograficzny, spis zd.-odb. nr 1 Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami w Zamościu (Szkice polowe Zamościa 1920-1938), l.p. 51 (szkic nr 47
w skali 1:1000 z 1923 r., wyk. J. Jungierówna).
119 Dzisiejsza ul. Prosta.
120 Obecnie zachodni odcinek ul. Wyszyńskiego.
121 Istnieje obecnie pod adresem ul. Prosta 22. W budynku mieszkał również dozorca
cmentarny.
122 Wśród nagrobków była wspólna mogiła Żydów rozstrzelanych przez Rosjan w lipcu
1914 roku.
123 APZ, AmZ 1916-1939 [1944], sygn. 148, s. 4.
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działki leżące w jego sąsiedztwie od strony wschodniej124 – osiągnąłby
wówczas docelową powierzchnię 5,2 hektara125. Na początku lat 30. w rejonie cmentarza żydowskiego rozpoczęto realizację zabudowy mieszkalnej w ramach parcelacji gruntów Szerokadli – Kolonii Pawłówka126.
Podczas okupacji hitlerowskiej kirkut funkcjonował do 1942 r., po
czym został zdewastowany127. Z macew ułożono chodnik prowadzący od
ul. Długiej (Wyszyńskiego) do ul. Kilińskiego, natomiast część cmentarza
przekształcono w grunty orne. W 1950 r. wystawiono pomnik – lapidarium poświęcony Żydom zamojskim pomordowanym przez hitlerowców. Teren cmentarza przeznaczono pod zabudowę oraz użytki rolne.
Do lat 60. na miejscu kirkutu znajdowały się sady, ogródki działkowe
oraz nieużytki. W 1969 r. południową część cmentarza rozparcelowano
zabierając część gruntu pod wytyczoną ulicę Bohaterów Monte Cassino,
natomiast pozostałą część włączono do nieruchomości budowanej filii Zakładów Odzieżowych „Cora”, późniejszej „Delii”128 – obecnie nieużytek.
Północna część cmentarza pozostaje do dnia dzisiejszego wykorzystywana jako ogródki działkowe na Zakolu.
Na początku I wojny światowej powstały w Zamościu trzy cmentarze wojskowe rozrzucone w różnych częściach miasta. Ich rozmieszczenie
zaznaczono na wojskowym planie sytuacyjnym sporządzonym przez Austriaków ok. 1916 roku129.
Jako pierwszy powstał cmentarz wojenny w koszarach na Przedmieściu Lubelskim. Założyli go Niemcy, którzy latem 1915 r. odbili Zamość
z rąk Rosjan. Cmentarz urządzono w miejscu sadu owocowego leżącego
po wschodniej stronie garnizonowej cerkwi prawosławnej p.w. Przemienienia Pańskiego – obecnie rzymsko-katolickiego kościoła p.w. św. Michała Archanioła. Działka na planie prostokąta (60 × 40 m) o powierzchni
124 Wynika tak z treści schematycznych planów Zamościa z 1946 roku. Zob.: APZ, Starostwo
Powiatowe w Zamościu, Referat Budownictwa, sygn. 857, s. 15; Ibidem, Referat Handlu,
sygn. 713, s. 14.
125 Pomiaru dokonano przy użyciu map i narzędzi dostępnych w portalu www.geoportal.
gov.pl [dostęp z dnia 11.10.2015 r.].
126 Zabudowa jednorodzinna wzdłuż dzisiejszej ul. Prostej i ul. Wesołej. Zob.: Ibidem,
HmZipz, ser. I, sygn. 260, 266, 273.
127 D. Kawałko, op. cit., s. 296.
128 Na terenie cmentarza żydowskiego stał m. in. tzw. „nowy” biurowiec, hala nr 2 oraz
budynki zaplecza techniczno-socjalnego.
129 Situationsskizze der Stadt Zamość samt Lublinem Vorstadt und Nowa Osada [Szkic sytuacyjny
Miasta Zamość wraz z Przedmieściem Lubelskim i Nową Osadą], skala 1:5000. Oryginał znajduje
się w zasobie Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, GIk 161-10. Plan został
wykorzystany jako załącznik w książce R. Hussa, Garnizon zamojski wczoraj i dziś, Zamość
2003, zał. 8.: Szkic sytuacyjny Zamościa, Przedmieścia Lubelskiego i Nowej Osady.
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2,4 a mieściła 205 mogił, w tym dwie masowe130. Na cmentarzu spoczywali żołnierze austriaccy, niemieccy i rosyjscy, od 1920 r. również żołnierze
polscy polegli w wojnie z bolszewikami. W latach 20. cmentarz otoczony
był murowanym parkanem131, w północno-wschodnim narożniku znajdował się kamienny ołtarz. Po II wojnie światowej cmentarz zamknięto
i ekshumowano po roku 1960. Obecnie na jego miejscu znajdują się dwa132
z pięciu bloków kameralnego osiedla przy ul. Wojska Polskiego.
Drugi z wojennych cmentarzy Niemcy założyli w 1915 r. na terenie
cmentarza prawosławnego przy dzisiejszej ul. Wyszyńskiego. Nie posiadał on odrębnego ogrodzenia, chociaż na planie sytuacyjnym oznaczono
go jako enklawę leżącą przy północnej granicy cmentarza prawosławnego. W latach 20. było na nim 226 grobów bolszewików, 13 grobów niemieckich pojedynczych oraz 200 grobów niemieckich masowych133.
Trzeci cmentarz wojenny urządzili Austriacy w 1916 r. obok cmentarza parafialnego przy ul. Obwodowej (ob. ul. Peowiaków). Posiadał
kształt wydłużonego prostokąta (130 × 40 m) o powierzchni 5,2 a oraz graniczył od północy z cmentarzem parafialnym i od wschodu z zamkniętym
cmentarzem prawosławnym (unickim). Od początku lat 20. funkcjonował
jako rzymskokatolicki cmentarz wojskowy z 1026 grobami żołnierzy austriackich, niemieckich oraz Polaków poległych w walkach z bolszewikami w roku 1920134. Po II wojnie światowej został wchłonięty przez cmentarz parafialny. Jeszcze na początku lat 70. na miejscu dawnego cmentarza
austriackiego stał pomnik upamiętniający poległych żołnierzy.
W okresie międzywojnia podjęto sprawę urządzenia nowego cmentarza grzebalnego w Zamościu. Na Szkicowym Projekcie Planu Zabudowania z 1939 r.135 architekci z Politechniki Warszawskiej: Jan Zachwatowicz
i Władysław Wieczorkiewicz, wytyczyli cmentarz miejski na gruntach
Wólki Infułackiej, przy wylotowym odcinku ul. Hrubieszowskiej136.
Po II wojnie światowej koncepcję zarzucono na rzecz rozbudowy dotychczasowego cmentarza parafialnego przy ul. Peowiaków w kierunku
północnym. Według planu zagospodarowania przestrzennego z 1946 r.
130
131
132
133
134
135
136

APZ, AmZ 1915-1939 [1944], sygn. 10, s. 123.
Ibidem, sygn. 148, s. 4.
Bloki przy ul. Wojska Polskiego 2a i 2b.
APZ, AmZ 1915-1939 [1944], sygn. 10, s. 123.
Ibidem, s. 122.
APZ, BPPwZ, spis zd.-odb. 2, poz. 54.
Prawa pierzeja ul. Hrubieszowskiej na odcinku od ronda Honorowych Dawców Krwi
do granicy miasta. Obecnie w miejscu tym znajduje się m. in. oddział Zakładu Karnego
i kotłownia Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.
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nekropolia miała ciągnąć się między zabudowaniami dawnego Towarzystwa Akcyjnego „Ziemianin” a bocznicą kolejową do koszar na Przedmieściu Lubelskim i sięgać działki koszar137. Pomysł nie doczekał się realizacji
z uwagi na budowę Zakładów Mięsnych. Na planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Zamościa z 1955 r. komunalny cmentarz miejski
relokowano na teren Kalinowic, przy drodze krajowej w kierunku Tomaszowa138. W połowie lat 60. powrócono do koncepcji lokalizacji cmentarza
przy wylotowym odcinku ul. Hrubieszowskiej139.
W okresie Zamościa wojewódzkiego zaplanowano umieszczenie
cmentarza komunalnego w obrębie nowej dzielnicy przemysłowo-składowej rozciągającej się wzdłuż obwodnicy kolejowej od Chyżej do Zawady. Ostatecznie nie udało się poszerzyć granic miasta o te tereny, dlatego
cmentarz znalazł się na terenie tzw. Gajku w obrębie wsi Chyża. Pierwotnie zajmował 5,5 ha, obecnie powiększony do 7,2 ha. Na terenie cmentarza znajduje się Dom Żałoby oraz Zakład Pogrzebowy PGK.
Warto zauważyć, że wśród różnych cmentarzy na terenie Zamościa
funkcjonowały również cmentarze dla zwierząt, tzw. grzebowiska. Już na
początku XIX w. odnotowywano w Zamościu tzw. sprawce miejskiego, który trudnił się wyłapywaniem bezpańskich psów oraz pochówkiem padłych zwierząt. Pierwsze znane grzebowisko miejskie wraz z domem
rakarza znajdowało się na gruntach Szerokadli. Po założeniu w 1907 r. na
przyległym terenie nowego cmentarza żydowskiego, grzebowisko miejskie wraz z domem rakarza przeniesiono do Wólki Infułackiej. Tak zwana
„kolonia” składała się z czterech budynków drewnianych ulokowanych
przy lokalnej drodze z Nowej Osady do Kalinowic i Wólki Panieńskiej140.
Lokalizacja grzebowiska sprawiała znaczne problemy i stała się podłożem konfliktów władz z mieszkańcami. W 1918 r. trwały konsultacje
w sprawie poszerzenia granic Zamościa o sąsiednie tereny. Obszar miasta
powiększono o grunty okolicznych wsi, m. in. Wólki Infułackiej. Pojawiły się jednak sprzeciwy natury estetycznej i higienicznej ze strony władz
ziemskich dotyczące funkcjonowania na skraju miasta rakarni. W sierpniu 1918 r. Podkomisarz Ziemski Zamojski i Biłgorajski Z. Zembrzuski
137 APZ, BPPwZ, spis zd. odb. nr 2, poz. 55. Cmentarz miał się rozciągać m. in. na terenie
dzisiejszej siedziby starostwa powiatowego oraz galerii handlowej „Twierdza” (dawne
Zakłady Mięsne).
138 Cmentarz miał zajmować przestrzeń po południowej stronie drogi krajowej nr 17 po
skrzyżowanie z drogą powiatową w kierunku Krasnobrodu. Zob.: Ibidem, poz. 59.
139 Ibidem, poz. 60.
140 Obecna ul. Kresowa.
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sygnalizował Magistratowi Miasta Zamościa: Zaledwie 1/4 kilometra od
ostatnich domów miejskich leży osada czyściciela miasta, gdzie znajduje się miejsce do grzebania ciał padłych zwierząt. Nocami psy z miasta i sąsiednich wiosek
zbiegają się, podkopują się pod płot i wyciągają stamtąd szczątki padłych zwierząt, rozciągają takowe po sąsiednich polach, roznosząc w ten sposób zarazę, jak
również niszcząc urodzajne okoliczne pola. Obecność w tak bliskiej odległości od
miasta czyściciela nie wytrzymuje najmniejszej krytyki ze względów hygieny.
Potwierdza to ten fakt, że podczas upalnych dni niektóre dzielnice obecnego miasta są nawiedzane trującemi gazami, następnie włościanie wsi Wólka-Infułacka,
posiadający grunta dookoła osady czyściciela wyrzekli się bliższych z nich uprawiać, stwierdziłem osobiście, kiedy podczas żniw niepodobne było przystąpić do
pracy z powodu wydzielających się gazów i trupów padłych zwierząt. Obecnie
wieś Wólka-Infułacka przystąpiła do komasacji i znów czyściciel pośród gruntów
komasujących się będzie ujemnie wpływał na całą akcję komasacyjną, ponieważ
trudno będzie wydzielić kolonje włościańskie tu przy czyścicielu miasta.
W obliczu dosadnej krytyki sytuacji podkomisarz Zembrzuski zaproponował następujące rozwiązanie: sądzę, że tę sprawę będzie można załatwić
sprawiedliwie bez krzywdy dla którejkolwiek ze stron. Miasto przez przesunięcie
czyściciela osiągnie warunki hygieny racjonalne, w zamian za to wydzielając mu
część gruntów, zupełnie odpowiednich dla tego celu w Zamczyskach, gdzie grunt
jest piaszczysty. Włościanie wsi Wólka-Infułacka również zgłosili swą pomoc
miastu, przyrzekając końmi przewieść płot i zabudowania na inne miejsce141. Do
relokacji cmentarza dla zwierząt oraz siedziby rakarza nie doszło i funkcjonował on jeszcze przy ul. Kresowej po II wojnie światowej.
Drugie miejsce pochówku zwierząt w Zamościu znajdowało się przy
rzeźni miejskiej, przy dzisiejszej ul. Okrzei142. Wyznaczono je po 1923 r.
na specjalnie na ten cel zakupionej działce sąsiadującej od zachodu z zakładem143. Plac grzebalny posiadał inne przeznaczenie niż w przypadku
cmentarza na Wólce Infułackiej. Przy rzeźni grzebano szczątki zwierzęce,
kości i odpadki nie dające przetworzyć w procesie produkcji mięsa. Również i w tym przypadku przedwojenni mieszkańcy ul. Okrzei skarżyli się
na odór i smród straszliwy dobiegający od rzeźni i rzeki [Łabuńki] w wietrzne

141 APZ, AmZ 1915-1939 [1944], sygn. 568, s. 20-21.
142 Obecnie ul. Okrzei 32. Gmach dawnej rzeźni po rozbudowie mieści obecnie centrum
hotelowo-kongresowe „Alex”.
143 Obecnie na miejscu tym stoi budynek należący do Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej im. Hetmana Jana Zamoyskiego.
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dni144. Prawdopodobnie grzebowisko zostało zlikwidowane dopiero po II
wojnie światowej.
W badaniach nad dziejami Zamościa wciąż są zagadnienia słabo
poznane, niewystarczająco przeanalizowane. Mimo dostępności archiwaliów oraz publikacji nadal są tematy wymagające wnikliwych badań.
Niniejszy artykuł jest próbą ukazania dziejów dawnych, mniej znanych
cmentarzy, którym nie poświęcono dotąd większej uwagi z racji zdawkowych źródeł. Do wyjaśnienia wielu spraw włączono źródła kartograficzne, które dzięki popularyzacji i nowoczesnym technologiom reprodukcji
są obecnie znacznie bardziej dostępne niż jeszcze kilkanaście lat temu.
Mapy i plany umożliwiły wizualną interpretację zmian przestrzennych
i krajobrazowych zachodzących w obrębie Zamościa. Często były one jedynymi źródłami potwierdzającymi istnienie budowli, ciągów komunikacyjnych, użytków terenowych lub elementów krajobrazu naturalnego.
Temat dziejów zamojskich cmentarzy nadal nie został wyczerpany.
W odniesieniu do nieznanych dotąd miejsc pochówków zasygnalizowano spostrzeżenia nasuwające się podczas analizy źródeł pisanych, kartograficznych oraz literatury. Nie oznacza to zakończenia dociekań na ten
temat. Mam nadzieję, że artykuł przyczyni się do kontynuowania badań
nad przemianami przestrzennym i funkcjonalnymi Zamościa w aspekcie
wielu nie odkrytych jeszcze problemów.
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Znani zamościanie na cmentarzu
parafialnym w Zamościu
Groby to nie kamienie przykrywające zmarłych, to życiorysy pełne
wydarzeń, czasami przekraczających nasze wyobrażenia, ludzi zwykłych
i niezwykłych, nagrodzonych medalami, krzyżami zasługi, albo pozostających tylko we wdzięcznej pamięci rodziny i przyjaciół.
Pamiętajmy o tym, wyrwijmy chwast zarastający opuszczony
grób....... pozbierajmy liście lecące z drzew....... poślijmy westchnienie do
nieba......
Sentymentalny przewodnik po cmentarzu
zawiera listę grobów zabytkowych z XIX wieku, bardzo starych z XX wieku oraz groby ludzi, którzy tworzyli historię naszego miasta.

SEKTOR I

Edward de Schlindenbuch [I.14.5], l.76, 1868,
były oficer wojsk austryackich.
Urszula ze Skalskich de Schlindenbuch,
l.60.1870.

SEKTOR II

Józefa z d. Kucharska Jakoniewska [II.7.8], żyła
lat 85, zm. 13.V.2000 r., urodziła się w Mokrem
k. Zamościa, absolwentka Gimnazjum Żeńskiego z 1934 r., we wrześniu tego roku zaczęła
studia germanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, nie zdążyła przed wojną uzyskać
magisterium, wróciła do rodziców i pomagała
im w gospodarstwie do wysiedlenia Mokrego
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w 1942 r., od tego roku do wyzwolenia przebywała w Zamościu, znajdując zatrudnienie w Urzędzie Pracy, od
1943 brała udział w tajnym nauczaniu,
czynna w konspiracji, ps. „Cel”, po
wyzwoleniu uczy w II LO niemieckiego, a dwa lata później geografii, w 1949
zapisuje się na 2-letnie studia zaoczne
geografii w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, pełne
kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu zdobywa składając egzamin
w 1952 r. w PWSP w Warszawie, w 1961 pełni funkcję z-cy dyrektora,
w 1972 przechodzi na emeryturę po 28 latach w II LO. Profesor Jakoniewska zawsze była świetnie przygotowana, mówiła pięknym językiem
i z wielkim zaangażowaniem, porywając klasę, wymagająca a jednocześnie bardzo życzliwa.
Franciszek Jakoniewski 1908-1983, ur. w Komarnie w woj. Lwowskim,
studia na KUL ukończył za tytułem magistra filozofii w 1953 r., od 1945
w Zamościu, nauczyciel szkół podstawowych, był inspektorem oświaty,
wykładał również w Studium Nauczycielskim. (Bogumiła Sawa, „Dziewczęta w fartuszkach”).

SEKTOR III

Zofia Malinowska [III.1.1.] 1902-1986, h. Jastrzębiec, tuż przed wybuchem
II wojny opuściła Włodzimierz i zamieszkała w Zamościu wraz z matką
i bratem Pawłem. Drugi brat, Jerzy, zginął
na Wołyniu w 1943. Po wojnie otworzyli sklepik przy ul. Daniłowskiego, który
trwał do l. 80. Można w nim było kupić
wszystko: odpustowe gadżety, bransoletki, pierścionki, wisiorki, grzebyki, spinki,
wałki do włosów i siatki, lusterka, wstążki,
ozdoby świąteczne, anioły, aniołki, sprzęt
do wędkowania i najlepsze w mieście haczyki do łowienia ryb. Za małym stolikiem siedziała Pani Malinowska, „Czarna
Dama”, a po lewej stronie, przy drzwiach,
skromnie usługiwał brat. Nie ma osoby
w Zamościu, która nie znałaby sklepiku –
legendy.
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Paweł Malinowski 1908-1998.
Jerzy Malinowski 1919-1943, Wołyń.
Piotr Malinowski 1986, tragicznie, syn Pawła.
Klementyna Malinowska l. 87, 2003, żona Pawła.

SEKTOR IV

Marian Iwanciów [IV.25.2] 1906-1971, ur. w Złoczowie, malarz, studia na Wydz. Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Wilnie i Toruniu, uczeń
Ferdynanda Ruszczyca, Tymona Niesiołowskiego oraz Ludomira Ślendzińskiego, grafiki uczył się u Jerzego Hoppena, przed wojną
uczył w Wilnie i Trokach, w 1945 wysiedlony
na Ziemie Odzyskane, w Zamościu od 1953 r.
jako nauczyciel, a potem dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, reprezentował
wysoką klasę malarską, wystawy w Wilnie,
Poznaniu, Zamościu i Lublinie, współtwórca
„Grupy Zamojskiej”, w 1963 r. – nagroda wojewódzka.
Helena z d. Straszyńska Iwanciów 1905-2003,
ur. w Wilnie, studia polonistyczne na Uniw.
Stefana Batorego, przedwojenna działaczka
harcerstwa, w czasie okupacji w AK, uczy na
tajnych kompletach, czynny udział w akcji
„Burza”, poszukiwana przez NKWD, w Zamościu od 1946, od 1956 do
1967 nauczycielka II LO, w międzyczasie uczy też w PLSP, odznaczona
Krzyżem Oficerskim OOP. jw.
Włodzimierz Ksykiewicz [IV.34.11] 1904-1984, jeden z najbardziej znanych fotografów Zamościa, uczył się zawodu u samego Jana Strzyżowskiego, miał zakład pod następującymi adresami: 1928, ul. Ślusarska 4,
obecnie Żeromskiego, 1937, Rynek Wielki 11, podczas okupacji Zamenhofa 18, 1948, Mleczarska 1 (przejściowa nazwa adresu Zamenhofa 14), przy
tej ulicy pozostał do końca.
Marianna Ksykiewicz, 1915-2004, jw.
Jan Kabas [IV.48.17] 1843-1933, weteran powstania 1863, podporucznik,
odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami.
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SEKTOR V

Grobowiec rodzinny, [V.17.11]:
Zbigniew Lionel von Tscharner (brak danych – os. żyjąca).
Johann Wilhelm von Tscharner, artysta malarz – rzeźbiarz, prymus ASP i Filozofii
w Krakowie, 1886-1946, zm. w Szwajcarii.
Wiktoria Tscharner, l. 88, 1970.
Czesław Tscharner, l. 32, 1942.
Marianna Tscharner z Kosmalów, l. 81, 1970.
Rodzina pochodziła z miasta Rothenbrunnen
niedaleko Zurychu.
Konstanty Jan Skowroński [V.17.10], l. 59, 1949, były więzień Szczypiorna,
Oświęcimia i Mauthausen.
Krystyna Bender [V.15.16], żyła lat 8, zm.1942.
Józef Franciszek Duda-Dudziński [V.13.15], 1892-1941.
Elżbieta Dudowa, z d. Ekelly von Egyhazy, 1896-1945, jw.
Józef Marian Duda, 1918-1999, fotografik, jeden z najsłynniejszych w mieście, przez ponad 30 lat miał swój zakład przy Grodzkiej 4, jw.

SEKTOR VI

Rzędy numerowane od północy, groby od zachodu.
Feliks Włodzimierz Wolski [VI.1.2], 18791959, lekarz ftyzjatra, dyplom na UW, pracował na Kijowszczyźnie, w Zamościu od 1919,
najpierw w szpitalu wojskowym, w 1920 na
froncie. W latach 1921-35 był lekarzem powiatowym. Dobry internista, pilnie śledzący
postępy w medycynie, pracował jako lekarz
szkolny w Seminarium Żeńskim Nauczycielskim, brał czynny udział w życiu społecznym,
nie szczędził środków na cele dobroczynne.
Był prezesem Związku Lekarzy Państwa Polskiego, bardzo dbał o rozwój tej organizacji
i o dobro stanu lekarskiego, członek Lubelskiego Tow. Naukowego – od
1923. Zachowało się zaświadczenie lekarskie o złym stanie zdrowia Bo-
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lesława Leśmiana z dn. 18 marca 1933 r. wydane przez dra Feliksa Wolskiego. Przed wojną wyjechał do Włodawy, a następnie Brześcia. Potem
wrócił do Zamościa i pracował w ubezpieczalni. Po wojnie zatrudniony
w przychodni przeciwgruźliczej jako rentgenolog i ftyzjatra. Pracował do
ostatnich dni życia. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.
Jadwiga Wierzejska, 1862 – 1945, jw.
Józef Pomarański [VI.1.24] żył lat 35, zm. 10 listopada 1902 r., skrzypek,
założyciel dwu orkiestr, pochodził spod Zamościa, gry uczył się u Karola
Namysłowskiego, zostając w jego orkiestrze I skrzypkiem, jednocześnie
studiował w Konserwatorium Warszawskim, latem grał z innymi zespołami w Busku i Ciechocinku, zamieszkał tam w 1896 i założył własną orkiestrę włościańską, po paru latach przybył do Zwierzyńca na zaproszenie Maurycego Zamoyskiego, i założył tam orkiestrę ordynacką, działacz
Narodowej Demokracji, zmarł w Zwierzyńcu na gruźlicę, pochowany
w Zamościu.
Maria z Doranttów Pomarańska, żyła lat 66, zm. 24. VII.1933 r., żona Józefa, ur. w Lublinie, społeczniczka, autorka „Pieśni o Józefie Piłsudskim”,
korespondentka Kroniki Pow. Zamojskiego, jw.
Zygmunt Pomarański 1898-1941, księgarz, nakładca, kompozytor pieśni
żołnierskich i melodii do wierszy, gimnazjum w Warszawie, w I Kompanii Kadrowej, pierwszy ranny legionista (12.08.1914) komendant obwodu
w Radomiu, Iłży i Zamościu, walczył w wojnie polsko-bolszewickiej –
Krzyż Niepodległości, z bratem Stefanem założył w 1917 Księgarnię Polską, która później nazywała się „Zygmunt Pomarański i S-ka”, wspaniale
rozwijał działalność wydawniczą: 250 książek, Kronika Pow. Zamojskiego, Teka Zamojska, Kurier Zamojski. W 1931, z powodu kryzysu, musiał zamknąć wydawnictwo i sprzedać księgarnię. Został komornikiem
w Kraśniku, Hrubieszowie i Włodzimierzu. W 1938 wraca do Zamościa.
Podczas okupacji jest jednym z pierwszych organizatorów konspiracji
(ps. „Brzózka”), w jego domu znajduje się punkt kontaktowy, pełni funkcję I komendanta ZWZ na powiat zamojski, w lutym 1941 aresztowany,
torturowany w Zamościu i Lublinie, w kwietniu wywieziony do Oświęcimia i tam zamordowany. jw.
Stefan, brat Zygmunta, 1893-1944, również w I Kompanii Kadrowej, historyk wojskowości, wspólnie z Zygmuntem uczestniczył we wszystkich
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rodzinnych przedsięwzięciach, mieszkał w Warszawie, dlatego nie jest
wymieniony na płycie grobowej, zginął we Flossenburgu w 1944.
Jadwiga z Milanowskich Pomarańska Kopczyńska, l. 72, 1971, żona Zygmunta. jw.
Stanisław Leszczyński, żył lat 16, zm. 9.V. 2007. jw.
Edward Stodółkiewicz [VI.1.29] 1863-1935, przedsiębiorca, współzałożyciel firmy „Polski Przemysł Drzewny” prowadził przedstawicielstwa różnych firm handlowych i przemysłowych, w latach 1915-1920 burmistrz
Zamościa, członek Tymczasowego Komitetu Powiatowego, bardzo czynny politycznie, przez kilkanaście lat członek zarządu elektrowni, po wycofaniu się z życia publicznego właściciel hotelu „Centralnego.” W 1920
Józef Piłsudski nocował w jego mieszkaniu.
Klementyna Stodółkiewiczowa (1873-1956), filantropka, współzałożycielka Stow. Służebniczek św. Zyty. jw.
Apolinary Jackiewicz [VI.2,15] 1881-1968, sędzia, notariusz, ur. w Warszawie, prawo na uniwersytecie w Odessie, bronił więźniów politycznych.
W 1940 r. został sędzią grodzkim w Zamościu, w dalszych latach okupacji
pracował w kancelarii notarialnej, po wojnie był sędzią okręgowym, wiceprezesem Sądu Okręgowego (1947-48), następnie sędzią powiatowym.
Mieszkał w oficynie pałacu Zamoyskich. Jego pierwsza żona zmarła bardzo młodo, z drugą, Leokadią 1882-1957, nauczycielką jęz. rosyjskiego,
miał syna Jerzego, 1917-1944, który zginął w Powstaniu, i Aleksandra,
1915-1988, literata, teoretyka i krytyka filmowego. Leokadia pochowana
jest razem z Apolinarym. Trzecią żoną była córka Bogdana Jaxy-Ronikiera, Zofia, 1908-1998, ślub w Zamościu w 1961, zmarła w Gliwicach. (M.J.
Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego).
Bogdan Jaxa-Ronikier [VI.2.16], l.84, 1958, z Korytnicy h. Gryf, ps. literacki
„Gryf”, wykształcony na uniwersytecie w Monachium i Lipsku, debiutował powieścią historyczną „Hrabia na Rostoku” (1890), popularny autor
licznych dramatów, powieści sensacyjnych i obyczajowych, tomu nowel.
Po głośnej sprawie, w której został oskarżony o zamordowanie brata żony
Stanisława Chrzanowskiego (proces poszlakowy) w 1914, został skazany
na 11 lat ciężkich robót i zesłanie na Syberię. Do zesłania nie doszło z powodu wybuchu wojny, zwolniony z więzienia przez Niemców za kaucją
w złocie. W 1919 zbiegł do Salsburga w Austrii. W 1923 nastąpiła ekstradycja Ronikiera do Polski i ponownie został uwięziony. Ułaskawiony
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przez Ignacego Mościckiego w 1927. Owocem spotkania Dzierżyńskiego
w więzieniu była głośna książka „Czerwony kat”. Właściciel kilku majątków na Zamojszczyźnie, w ostatnich latach życia niewidomy, mieszkał
w Kamienicy Linkowskiej, która była jego własnością. (M.J. Minakowski,
Genealogia potomków Sejmu Wielkiego) (Stanisław Szenic: Sprawa Bogdana Ronikiera cz. 1/2) (Bogdan Jaksa-Ronikier – Ferdinand and Dinart,
„Jaksa” zgodnie z oryginałem).
Bronisław Ronikier, 1811-1853, hrabia, brat ojca Bogdana, jw.
Feliksa z Kościańskich Kudlińska [VI.2.22], lat 62, 1901 r.
Apolonia Fedecka [VI.2.23], odnowiony, bez dat.
Anna Kowalska [VI.2.27], l. 76, 1900, odnowiony.
Emilia Radyszkiewicz [VI.3.16], l. 62, 1903, odnowiony.
Bolesław Jan Bogucki [VI.4.16], l. 75, 1951, lekarz, ur. w Krzyżanowie koło
Kutna, gimnazjum w Łodzi, dyplom lekarski w 1903 r. na UW. Początkowo pracował w Warszawie, potem Mohylewie, podczas wojny japońskiej
służył w oddziale sanitarnym w Irkucku. Do Szczebrzeszyna przyjechał
w 1906 r. i tam jako naczelny lekarz pozostał do 1916. W tym samym roku
przybywa do Zamościa, jest lekarzem, potem ordynatorem, a od 1926 do
1946 dyrektorem Szpitala św. Mikołaja, który jemu wiele zawdzięcza.
Niejednokrotnie wspierał szpital własnymi pieniędzmi, był filantropem
starej daty, niezwykle szanowanym i lubianym. Bierze czynny udział
w wydarzeniach niepodległościowych w 1918 r., działa w komitecie organizacyjnym Klubu Republikańskiego, członek RM przez 2 kadencje działa
również w Sejmiku oraz w Radzie Szkolnej. Czynnie uczestniczy w życiu
towarzyskim Zamościa, zapalony gracz w domino.
Helena Klara Wiktoria Bogucka z domu Lisowska, 1883-1973, ur. w Jenisiejsku na Syberii; jej wujem i chrzestnym był Adolf Dygasiński; studia na UJ
i ogrodnictwo w Warszawie; ślub z doktorem Boguckim w 1909; przyczynia się wybitnie do powstania szkoły rolniczej w Bortatyczach oraz Zamościu; działa w Zw. Zaw. Ogrodników, Lidze Kobiet; w latach wojny i walki
o niepodległość w placówkach opieki nad żołnierzami, niesie pomoc więźniom i jeńcom, pracuje w Kom. Obrony Narodowej, od 1918 r. W Radzie
Szkolnej Okręgu Zamojskiego, każdego roku funduje jedno stypendium
dla ucznia szkoły rolniczej, organizuje koła i kursy dla młodzieży wiejskiej,
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działaczka ZMW (1917-1929), Kółek Rolniczych, Związku Ogrodniczego,
Towarzystw Przyjaciół Żołnierzy, Walki z Gruźlicą, Opieki nad Zwierzętami, Krajoznawczym i Straży Kresowej, prowadzi wzorowe gospodarstwo
rolno-ogrodnicze w Janowicach (specj. kwiaty), także po wojnie. Doktorostwo Boguccy mieszkali w Rynku Wielkim 1. Tam, w każdą pierwszą
środę miesiąca, odbywały się słynne spotkania dla śmietanki towarzyskiej
Zamościa, które Doktorowa urozmaicała grą na pianinie najnowszych szlagierów. Mieli też dom po przeciwnej stronie Szkoły Rolniczej, z charakterystycznymi kolumnami, gdzie mieszkali po wojnie. jw.
Aleksander Łojewski – zdymisjonowanego kapitana Powstania Listopadowego.
Sabina Krzyczkowska [VI.5.13], l. 58, 1886.
Karolina Krzyczkowska, l. 68, 1903, jw.
Ignacy Krzyczkowski, l. 56, 1914, jw.
Karol Krzyczkowski, 1821-1894, ojciec Henryka, jw.
Henryk Krzyczkowski, l. 50, 1915, w latach 1898-1912 był lekarzem miasta, dyrektor szpitala w Zamościu, ofiara epidemii tyfusu plamistego, jw.
Zofia Krzyczkowska, 1915, żona Henryka, ofiara tyfusu, jw.
Ola Krzyczkowska, l. 16, 1915, prawdopodobnie ofiara tyfusu, jw.
Karolina z Korzeniowskich Krzyczkowska, l. 68, 1903, jw.
Sabina z Sierkowskich Krzyczkowska, l. 59, 1888, jw.
Franciszek Emeryk [VI.5.16], l. 61, 1919.
Wiktoria z Rosadzińskich Bogielska [VI.7.25], l. 52, 1918.
Stanisława Olszewska, 1889-1970, jw.
Ryszard Olszewski, 1911-1982, jw.
Maryanna Zielińska [VI.8.15], l. 36, 1915.
Franciszek Zieliński, 1936, l. 30, jw.
Jan Kłossowski [VI.9.18], l. 73, 1873, aptekarz, protoplasta rodziny farmaceutów, ur. w Wojsławicach, dyplom farmaceuty uzyskał na Akademii
Cesarsko-Wileńskiej. W 1842 odkupił od żony Jana Kantego Terleckiego,
Joanny, jedyną i najstarszą aptekę w Zamościu (obecnie „Rektorska”),
którą sprzedał po ośmiu latach stryjecznemu bratu Karolowi (1817-1890).
Działał w Radzie Opieki Domu Schronienia, w Radzie Szpitala św. Łaza-

Anna Sokołowska

Znani zamościanie na cmentarzu parafialnym w Zamościu 

67

rza i Zakładu Dobroczynnego. Grób rodzinny: [XI.15.23] („Bez Recepty”:
400 lat Apteki Rektorskiej w Zamościu).
Antoni Gołowski [VI.12.9] l. 32, 1885, odnowiony.
Maryjanna Gołowska, l. 20, 1889, jw.
Magdalena Ehm [VI.11.12], 1776-1846, odnowiony.
Tekla Ehm, 1806-1828 jw. matka i córka, jedyny o takim kształcie grób,
tablica nieczytelna.
Józefa Zawrotniak I, [VI.12.22], l. 44, 1895.
Rozalia Zawrotniak, 1893, l.79, jw.
Józefa Zawrotniak II, l. 29, 1909, jw.
Paweł Zawrotniak, 1913, jw.
Katarzyna Zawrotniak, l. 29, 1915, jw.
Jan Zawrotniak, 1915, jw.
Wincenty Zawrotniak, 1918, jw.
Jan Świst, l. 69, 1951, muzyk, jw.
Henryka Kuśmierczuk [VI.17.4], 1929-1945, tablica pęknięta na pół.
Lipscy: Wacław, Basia, Maryja, Helenka, 4 dzieci zmarłych w l. 1861-1868
[VI.17.27], pomnik o kwadratowej podstawie pod kasztanowcem.
Stanisław Adamowicz [VI.19.4], l. 70, 1912.
Franciszek Gruszecki [VI.19.6] l. 74, 1910.
Maryjanna z Dziubów Gruszecka, l. 71, 1911, jw.
Janina Gruszecka, 1915-2008, jw.
Teodor Maroński [VI.19.8], l. 78, 1944, strzelisty pomnik.
Natalia z Kimaczyńskich Marońska, l. 71, 1951, jw.
Leontyna Rybczyńska [VI.19.14], 1907.
Edmunda Olszewska [VI.4.26], 17 mies. 1909 r.
Antoni Kawałko [VI.5.18], 1850-1922, ur. w Rachodoszczach, powstanie
1863, za udział w nim służył 20 lat w wojsku carskim na Syberii, był kawa-
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lerzystą odnoszącym sukcesy hippiczne. Wg Janiny Kawałko Bojarczukowej wrócił z dalekiego świata z grubym zapasem złota, za które to złoto
wybudował przy ul. Browarnej (Kilińskiego) drewniane domy. W jednym
z nich, w przemyślnej szafie na facjatce, miał później ukrywać Karola Namysłowskiego przed żandarmerią carską. Zadenuncjowany w 1915, znalazł się w przepełnionym rosyjskim więzieniu przy ul. Okrzei, po wyjściu
z którego nie mógł chodzić do końca życia. Pełny opis historii A. Kawałko
w „Minionym czasie ulicy Browarnej” Marii Matuszewskiej [XXI.10.1].
Włodzimierz Kawałko, żołnierz AK, brak danych, jw.
Romuald Jaśkiewicz [VI.22.1], 1857-1930, prawnik, jeden z najbardziej
poważanych obywateli Zamościa, prezes Sądu Okręgowego. Przez 47
lat mieszkał i pracował w Zamościu. Był absolwentem i doktorem prawa UW,, jako adwokat bronił w procesach politycznych nawet wówczas,
kiedy miał poglądy odmienne od oskarżonych. W jego domu odbywały
się konspiracyjne spotkania Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego,
w których brali udział czołowi działacze z Lublina. Zorganizował w Zamościu polskie sądownictwo. Był pierwszą osobą w mieście. Na posiedzeniach Rady Miejskiej w Ratuszu zajmował honorowy fotel przed starostą
powiatowym. Był niestrudzonym działaczem wielu towarzystw i komitetów, na muzycznych i sportowych kończąc. Razem z żoną założył Macierz
Szkolną. Jego pogrzeb był wielką manifestacją mieszkańców Zamościa.
Maria Jaśkiewicz, 1915, społeczniczka, prowadziła założoną w 1908 r. bibliotekę i czytelnię publiczną. Bez jej udziału nie odbywała się żadna inicjatywa społeczna, jw.
Gustaw Woynarowski [VI.23.6] l.18, zginął 03.08.1920, uczeń Gimnazjum
zamojskiego, ułan I szwadronu ochotniczego przy grupie operacyjnej jazdy. Oddał młode życie za Ojczyznę.
Woynarowski Zygmunt, 1865-1937, właściciel pierwszorzędnej restauracji w hotelu „Victoria” na początku XX w., obecnie w tym miejscu hotel
„Mercure.”
Józefa Woynarowska, 1881-1953, od 1912 r. prowadziła restaurację „Centralną”, klienci nazywali ją „ciocią Woynarowską.”
Antoni Kotowski, lotnik, l. 23, zginął z rąk Gestapo, jw.
Michał Stankiewicz [VI.19.23], 1848-1902, dymisjonowany generał major
artylerii carskiej armii, Kawaler orderów, mieszkał w drewnianym domu
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przy Partyzantów 39a, rozebrany w 1979. Emilia z Tscharnerów Stankiewiczowa, 1854-1926, jw.
Kaplica Czernickich – [VI.23.11], fundatorem Józef Wilhelm Czernicki,
1853-1930, w Zamościu od 1872.
Władysława Magdalena Czernicka, 1860-1933.
Dzieci Józefa spoczywające w kaplicy:
Józefa Banachiewicz, 1879-1959.
Konrad Leon, 1881-1966, farmaceuta.
Edward Ludwik, 1883-1948, przemysłowiec.
Władysław, 1885-1937.
Tomasz Jan, 1886-1947, poseł, adwokat.
Stefan, 1889-1968, inżynier, przemysłowiec.
Wdowa po Stefanie: Jadwiga Konarzewska, 1887-1970.
Teodozja Skonieczna-Czernicka 1898-1950, śpiewaczka Teatru Wielkiego,
I żona Józefa.
Józef, 1892-1972, pochowany razem z drugą żoną, Stanisławą z Komorowskich, [XXV.3.3].
(M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, Krzysztof
Czubara, Dawniej w Zamościu, Maria Matuszewska, Miniony czas ulicy
Browarnej, Andrzej Kędziora, Cmentarz w Zamościu, 1987).

SEKTOR VII

Bolesław Aleksander Kabas [VII.1.7] 1867-1925, przemysłowiec, kowal,
ur. w Ciecierzynie, Lubartowskie, pod koniec 19 w. osiadł w Zamościu.
W 1896 wraz z bratem Ludwikiem założył fabryczkę powozów i bryczek, która była znana
w kraju i poza granicami (Ukraina, Litwa, Rosja). Znajdowała
się przy ul. Lwowskiej (Partyzantów), obecnie teren fundamentów KW PZPR. Fabryka
produkowała luksusowe powozy (wolanty, amerykany), jak też proste dwukołówki, oraz bryczki. Bolesław prowadził interes do swojej śmierci. Córka Julia, nauczycielka II
LLO, spoczywa w grobie wujka, Stanisława Dziuby [XXI.3.1].
Karolina z Dziubów Kabasowa, 1874-1947, siostra Stanisława Dziuby
[XXI.3.1], jw.
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Henryk Kabas, 1898-1957, najstarszy syn Bolesława, uczestnik wojny bolszewickiej w 1920, w 1925 odziedziczył fabryczkę powozów i bryczek. Fabryka nie przetrwała kryzysu lat 30 i w 1935 została zamknięta, a Henryk
zajął się rolnictwem. Materiały dotyczące fabryki przekazał przed śmiercią Muzeum Zamku w Łańcucie. (Krzysztof Czubara „Dawniej w Zamościu”), jw.
Natalia ze Szczepańskich Górska [VII.1.12] l. 64, 1923, niszczejący pomnik.
Henryka Domańska [VII.1.14], 1863-1923, nauczycielka, przełożona Gimnazjum Żeńskiego w Piotrkowie, zmarła w Zamościu, niszczejąca płyta.
Marianna Dragan [VII.16.1] 1863, jeden z najstarszych.
Ludwika Dragan, 1901, jw.
Jan Wojniak [VII.17.3a], 1911, niszczejący pomnik.
Paweł Mazurkiewicz [VII.18.4], 1912, piękny Chrystus bez prawej dłoni.
Franciszka Mazurkiewicz, 1911, jw.
Stanisława Gałaszkiewicz [VII.19.1] l. 76, 1908, piękny pomnik między
czterema drzewami
Antoni Gałaszkiewicz l. 64, 1924, jw.
Tomasz Jabłoński [VII.21.2] 1844-1918, ur. w Zamościu, weteran 1863,
uczestnik wszystkich bitew na Zamojszczyźnie, Cytadela, Sybir, mieszkał
na Nowej Osadzie.
Wiktoria z Godziszewskich Jabłońska, 1854-1989, jw.
Feliks Godziszewski, 1887-1940, kapitan artylerii, zginął w Katyniu, jw.
Andrzej i Marianna Jabłońscy, 1892, jw.
Helena Paczowska [VII.22.2], l. 86, 1925, starzejąca się płyta.
Jan Kołodziejski [VII.22.4], l. 69, 1924, w bardzo dobrym stanie.
Rydzewscy [VII.22.5], brak nazwisk płyta w dobrym stanie.
Maria Wolfinger [VII.22.9], 1885-1951, nauczycielka szkół podstawowych.
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Hipolit Maliszewski [VII.22.17], 1873-1947, ur. w Tyszowcach, od 1903
w Zamościu, radny miejski, prezes Nowomiejskiego Tow. Pożyczkowo-Oszczędnościowego (1919), członek zarządu Okręgowego Stow. Spożywców, dyrektor Hurtowni Kolonialnej i Spożywczo-Mieszanej, właściciel zajazdu na Nowym Mieście.
Grobowiec kapłanów zamojskich [VII.22.18]:
Ks. Inf. Tomasz Petrykowski, l. 82, 1907.
Ks. Inf. Władysław Szymoński, l. 75, 1915.
Ks. Inf. Wincenty Hartman, l. 85, 1947.
Ks. Dziek. Franciszek Zawisza, l. 71, 1976.
Ks. Inf. Kazimierz Jacek Żórawski, l. 81, 2007.
Ks. Prał. Andrzej Jabłoński, l. 75, 1994.
Ks. Kan. Marian Giermakowski, l. 62, 1972.
Ks. Kan. Henryk Dubiszewski, l. 82, 1951.
Ks. Ignacy Niposki, 1914.
Ks. Prof. Edward Mikołajun, l. 66, 1951.
Ks. Dr Wacław Staniszewski, l. 72, 1979.
Ks. Franciszek Zenta, l. 87, 1947.
Ks. Józef Dąbski, l. 75, 1959.
Ks. Antoni Kargol, l. 78, 1971.
Ks. Henryk Kozłowski, l. 72, 1983.

SEKTOR VIII

Augustyn Kiełbiński [VIII.1.1], l. 60 (?), zm. 22 czerwca 1874, weteran 1863, pradziadek Adama.
Adam Kiełbiński, 1894-1975, syn Józefa II i Julii
[XIII.26.12] doktor medycyny, wybitny chirurg, studia w Petersburgu, ppłk WP, jako student przewodniczy Zamojskiemu Stow. Akademickiemu, w l. 20
lekarz szpitala wojskowego w Zamościu, do 1939
ordynator Szpitala Okręgowego w Grodnie, w końcu sierpnia 1939 wysyła żonę z dziećmi do Zamościa
koleją, przydział do Szpitala Etapowego w Brześciu,
zaczyna się wędrówka przez pół Związku Radzieckiego, nie przyznaje się do bycia oficerem WP i to
ratuje doktorowi życie, (w Katyniu zginęło ok. 600
lekarzy), podejmuje próbę przedostania się do Zamościa, zostaje zatrzymany przez patrol i odstawio-
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ny do Oleszyc, stamtąd trafia do Rawy Ruskiej, następnie do osławionego
lwowskiego więzienia w Brygidkach, wywózka ze Lwowa podczas Wielkanocy 1940, transport do więzienia w Chersoniu nad Morzem Czarnym,
skazanie na 5 lat zsyłki, następnym etapem Charków, potem Kotłas, przez
który przeszły tysiące Polaków skazanych na łagry, potem obóz „Opokstroj” nad rzeką Suchoną, przebywa tam do września 1941, niespotykany
talent chirurgiczny ratuje życie ludzi setki razy, również życie doktora,
w 1941 Adam Kiełbiński dołącza do rzeki Polaków chcących wstąpić do
Armii Andersa, w Taszkencie nawiązuje kontakt z dawnym pacjentem
z Grodna, ppłk. Leopoldem Okulickim, dr Kiełbiński zostaje szefem sanitarnym 7 Dywizji Piechoty dowodzonej przez płk. Okulickiego, poprzez
Irak, Palestynę docierają do Włoch, w maju 1944 ratuje setki rannych pod
Monte Cassino, następuje koniec wojny, przenosiny do Penley w Walii, gdzie funkcjonował polski szpital aż do 2002 r., dr Kiełbiński zostaje
w Walii do emerytury w 1969, i dopiero wtedy powraca do kraju. (www.
grodnowilno.pl/KiełbińskiAdam).
Katarzyna z Wajlandów Kiełbińska, 1902-1988, jedna z pierwszych absolwentek Gimnazjum Żeńskiego w 1922, studia na SGGW w Warszawie,
parę lat mieszka w Grodnie, gdzie mąż jest ordynatorem szpitala, w 1939
wraca z dziećmi do Zamościa, po wojnie przez kilka lat uczy biologii w II
LO. Wraz z mężem pochowana w grobie pradziadka męża, dra Adama
Kiełbińskiego.

SEKTOR IX

Antoni Abdułłach-Ogły [IX.7.1], 1889-1970, urodził się w Izmirze w Turcji, jego ojciec był Egipcjaninem, kiedy w wieku 14 lat został wychłostany przez mułłę, uciekł skrycie z domu na statku angielskim, żeby w końcu
zejść na ląd we Władywostoku. Bez jakichkolwiek dokumentów, zostaje
przygarnięty przez rodaków prowadzących piekarnię
i tam znajduje pracę. W 1909, dzięki pomocy władz
miejskich, może pojechać do Konsulatu w Wilnie po
odbiór paszportu. W Wilnie podejmuje pracę w piekarni na rogu Trockiej i Niemieckiej i poznaje Stefanię
Sobolewską, ekspedientkę z pobliskiego sklepu. Po
przyjęciu chrztu i sakramentu bierzmowania, bierze
z nią ślub w kościele św. Franciszka 12 sierpnia 1912 r.
Wybucha I wojna, Antoni z obywatelstwem tureckim
zostaje internowany i małżonkowie zostają wyznaczeni do zsyłki na Sybir. Antoni przekupuje strażników
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i wysiada ze Stefanią w Morszańsku koło Tambowa. Zaczyna pracę w kolejnej piekarni, zostaje czeladnikiem i usamodzielnia się. W grudniu 1918
r. wraca z żoną, córką Eleonorą, synami Władysławem i Bolesławem do
Wilna. Tam dostaje pracę w piekarni hr. Tyszkiewicza, a żona zostaje ochmistrzynią dworu Tyszkiewiczów. Antoni zostaje mistrzem i szybko dorabiają się pieniędzy. W 1931 wraz z dziećmi otrzymuje obywatelstwo polskie i zmienia nazwisko Abdullah Oglu na Abdułłach-Ogły. Po zatargach
z Żydami, zamyka interes i wyjeżdża do Tyszowiec. W lipcu 1944 płonie
jego tamtejsza piekarnia i cała rodzina przenosi się do Zamościa. Po wojnie,
przy Ormiańskiej prowadzi słynną na całe miasto piekarnię, a w niej wypieka miodowe chlebki tureckie z rodzynkami, które starsze generacje pamiętają do dziś. Ojciec z synem Bolesławem doskonale prosperują do 1952,
kiedy to władze komunistyczne zmuszają do zamknięcia sklepu i piekarni.
Piekarnia odradza się przy Bazyliańskiej. W 1958 Bolesław przejmuje firmę,
a ojciec wyjeżdża do Wrocławia, gdzie kupuje zakład przy ul. Świstackiego.
Często przyjeżdża do Zamościa, aż w roku 1970 po nagłym ataku choroby
umiera w zamojskim szpitalu. Syn Bolesław po krótkim czasie wyjeżdża do
Warszawy. Podobnie jak ojciec umiera w Zamościu podczas odwiedzin rodziny. Antoni i Bolesław są jedynymi piekarzami tureckimi pochowanymi
na Zamojszczyźnie (Z archiwalnych półek: Piekarze tureccy w Zamościu,
dr Andrzej Kaproń, Lublin).
Stefania Abdułłach-Ogły, l. 82, 1974, żona Antoniego, jw.
Bolesław Abdułłach-Ogły, 1917-1986, syn Antoniego, przez jakiś czas prowadził piekarnię.
Stanisława Abdułłach-Ogły, l. 65, 1981, żona Bolesława, jw.
Henio Abdułłach-Ogły, 1953, jw.
Jan Tymosz [IX.1.1] 1908-1986, ur. w Janówce, pow. zamojski, absolwent
Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego, polonistykę studiował najpierw
w Wilnie, potem we Lwowie, niezwykle uzdolniony gimnazjalista – jeden z 4 stypendystów magistratu w r. szk. 1927/28 – i student, pracował
jako nauczyciel w Dubnie, Hołobach, a następnie w Kowlu, tam poznał
przyszłą żonę Helenę, podczas okupacji pracował w Kowlu jako robotnik
kolejowy, później w biurze, brał udział w tajnym nauczaniu, do Zamościa
przyjechał w maju 1944 r., gdzie podjął pracę biurową w młynie Fuchsa
przy Lubelskiej, od 1945 do emerytury był profesorem języka polskiego
w II LO, wspaniały nauczyciel, który potrafił zaciekawić, wymagał samodzielnego myślenia, miał specjalny uśmiech dla wyrażenia rozczarowania
odpowiedzią.
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Helena z d. Jeleńkowska Tymoszowa, 1899-1989, ur. w Petersburgu,
w rodzinie urzędniczej, szkołę średnią ukończyła w Opoczce, gubernia
pskowska, w latach 1916-19 studiowała na Żeńskim Uniwersytecie im.
Bestużewa w Petersburgu, stąd charakterystyczny akcent, który pozostał
w języku Profesor przez całe życie, w 1931 r. zdała egzamin z matematyki dla nauczycieli szkół średnich w Wilnie, podczas okupacji prowadziła
tajne komplety w Kowlu, w maju 1944 przyjechała wraz z mężem i synem
do Zamościa, od 1944 do 1970 uczyła matematyki w II LO. W pamięci
uczennic pozostało wspomnienie bardzo życzliwej nauczycielki, która
czasami mówiła tym swoim zabawnym akcentem: „Nu, ty aslica, siadaj,
dwa,” ale krzywdy nikomu nie wyrządziła, jw.
W tym samym grobie spoczywają dwie siostry Heleny Tymoszowej, Jadwiga Jeleńkowska, 1869-1953, i Walentyna Jeleńkowska, 1900-1979, nauczycielka szkół podstawowych w Zamościu.
Roman Karol Moteka [IX.66.5], 1915-2007, inżynier, nauczyciel, absolwent
Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego (1935), studia na Politechnice Lwowskiej, przez kilka lat po wojnie uczył matematyki i fizyki w II LO, również
w Technikum Mechanicznym, PLSP i TSWL, przez wiele lat był z-cą dyrektora Zamojskich Klinkierni Drogowych, działacz NOT.

SEKTOR X

Maria z d. Kołodziejczyk Cichoń [X.1.12]
1930-1998, długoletnia i bardzo zasłużona
nauczycielka chemii w II LO.
Mikołaj Cichoń, 1922-1997, jw.
Elżbieta Zofia Przybyłowska [X.3.12], 19011971, w 1945 r. przybyła do Zamościa, była
organizatorką oddziału dziecięcego w zamojskim szpitalu i długoletnim ordynatorem, rodzice małych pacjentów
darzyli p. Doktor wielkim szacunkiem. Siostra prof. Marii Markuszewskiej, romanistki II LO.
Jan Załuski [X.6.12] l. 28, 1910, pomnik przymocowany do drzewa pasem.
Maria Kołodziejowa [X.10.14], l. 43, 1910.
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Teofil Lawgmin [X.17.1], 1922-2010, legendarny nauczyciel chemii w I LO,
jeden z najlepszych w kraju, 39 laureatów krajowych, w tym 23, którzy
zajęli trzy najwyższe miejsca, 3 złote medale na Olimpiadach międzynarodowych, w 1994 został przyznany Profesorowi Medal im. Jana Harabaszewskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w dziedzinie chemii.
Lucyna Lawgmin 1919-1988, jw.
Józef Kowalski [X.14.16], l. 77, 1911, weteran powstania 1863, pomnik z figurą MB.
Pelagia z Fabiańskich Kowalska, l. 82, 1916, jw.
Antoni Huszalak [X.27.6], 1931-1992, nauczyciel biologii, w l. 1978-1982
dyrektor II LO.
Eliza Huszalak 1931-1997, nauczycielka historii w II LO.
Maria Siewień [X.28.9], l. 55, 1911.
Cesia Węcławik, 1 rok, 1916.
Jadwiga Miłoszeńska [X.33.12], 1883-1933, ur. w Czerwonym Dworze na
Litwie, uczennica Gimnazjum w Rydze, nie studiowała, przepracowała 15
lat w Gimnazjum Żeńskim ucząc geografii i historii.
Feliks Podobiński [X.37.1], 1905-1969, ur. w Wielączy, malarz, studia na
ASP w Warszawie, uczeń Noakowskiego, Skoczylasa i Wyczółkowskiego, długoletni nauczyciel PLSP, uprawiał grafikę artystyczną i sztalugową, malarstwo sztalugowe i ścienne, jego prace w prywatnych zbiorach
w kraju, w Muzeum w Zamościu, oraz za granicą, w kościele w Tarnawatce oraz Radzięcinie.
Władysława Podobińska, 1911-1986, zasłużona działaczka turystyki, krajoznawstwa i kultury fizycznej, działaczka PTTK, wielokrotnie odznaczona, jw.

SEKTOR XI

Rzędy od północy, groby od zachodu.
Grobowiec starszej linii Tscharnerów: por. [V.17.11].
Maria Tscharner [XI.1.1.], l. 75, 1941.
Jan Tscharner, l. 75, 1913, jw.
Anna Tscharner, l. 16, 1919, jw.
Leonard Tscharner, l. 20, 1920, jw.
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Karol Tscharner, zm. w 1928, jw.
Agieszka Tscharner, l. 67, 1966, jw.
Franciszek Tscharner, l. 80, 1973, jw. (Zam. Kwart.
Kult. 1-2 (78-79) 2004 r.)
Jan Śmiech [XI.1.9], l. 7, 1917, piękna figura Anioła,
autorem Lucjan Pakulski.
Joanna Grądkiewiczowa [XI.1.10], 1869-1920.
Nestor Grądkiewicz, 1862-1917, jw.
Jadwiga Grądkiewicz, 1954, znana w okresie międzywojennym urzędniczka starostwa, jw.
Henryk Pajer [XI.1.14], 1849-1910, z kolonistów
przybyłych w 1785 z Nadrenii na zaproszenie Ordynata Andrzeja Zamoyskiego, właściwa pisownia: Payer.
Rozalia Pajer, l. 76, 1919, jw.
Michalina z Pajerów Bełdowska, l. 86, 1972, jw.
Andrzej Czujkiewicz [XI.1.16], 1855-1914, zacna zamojska rodzina, pochodzenia ormiańskiego.
Katarzyna Czujkiewicz, 1862-1940, jw.
Ignacy Czujkiewicz, 1884-1916, urzędnik, jeden z założycieli PPS w Zamościu w 1905 r.
Edward Czujkiewicz, 1896-1956, jw.
Helena Czujkiewicz, 1902-1961, jw.
Karol Czujkiewicz, 1898-1952, jw.
Karol Emeryk [XI.1.21], l. 63, 1908.
Wiktoria Emeryk, l. 90, 1937, jw.
Tomasz Emeryk, l. 30, 1916, jw.
Stanisław Biernacki [XI.2.15], l. 23, 1904.
Anna Grądkiewicz [XI.3.30], 1838-1909, wielki grobowiec z czarnego marmuru.
Stanisław Grądkiewicz, 1871-1952, jw.

Anna Sokołowska

Znani zamościanie na cmentarzu parafialnym w Zamościu 

77

Maria Lewińska z Pietraszków, 1915-1987, właścicielka piekarni na Nowym Mieście, jw.
Kazimierz Lewiński, 1969, właściciel piekarni, jw.
Kazio Marian Lewiński, 1946, jw.
Anna Pietraszek, 1942, jw.
Jan Pietraszek, 1942, jw.
Ludwik Pietraszek, 1940, jw.
Marcelina z Grądkiewiczów Pietraszek, 1963, jw.
Józefa Kucharska [XI.9.3], 1925.
Waleria Ząbkowska [XI.9.1a], 1895, wysoki pomnik z uszkodzonym metalowym krzyżem.
Joanna Biernawska, 1919, jw.
Stefan Biernawski, 1925, aptekarz, działacz gospodarczy, współzałożyciel
Tow. Pożyczkowo-Oszczędnościowego, agent ubezpieczeniowy, współzałożyciel Tow. Muz.-Dramatycznego.
Jan Składnik [XI.10.8], 1883-1962, inspektor szkolny, nauczyciel, ukończył
lwowskie gimnazjum i filozofię na uniwersytecie we Lwowie, w Zamościu od 1927. W czasie okupacji pracował w biurze monopolu tytoniowego, był jednym z pierwszych konspiratorów. W domu Składników przy
znajdowała się komórka konspiracyjna, w której ukrywano poszukiwanych. W 1943 r. dom zajęli Niemcy. Rodzina odzyskała go po wyzwoleniu. W latach 1944-54 uczył matematyki i łaciny w I LO i PLSP. Na emeryturze pracował w spółdzielni „Wzór”.
Jadwiga Składnik, 1895-1971, ukończyła Prywatny Zakład Filologiczny
w Lublinie, w Zamościu w 1927 r. W latach 1931-40 prowadziła we własnym domu przy ul. Długiej 24 prywatną koedukacyjną szkołę powszechną dla dzieci adwokatów, urzędników, kupców i ziemian, zatrudniała 5
nauczycieli, szkoła posiadała bibliotekę, stołówkę, salkę gimnastyczną
i małe boisko, organizowano wycieczki do Krakowa, Wilna, Gdyni, wśród
absolwentów późniejsza posłanka Krystyna Biernacka [sektor XXV]. jw.
Zofia z d. Składnik Machowska, 1921-2010, urodziła się w Tarnogrodzie,
w nauczycielskiej rodzinie Składników, absolwentka Gimnazjum Żeńskiego, w czasie wojny wraz z rodzicami brała udział w tajnym nauczaniu, przerabiając z dziewczętami program I-IV klasy gimnazjum (sama
skończyła Gimnazjum Żeńskie tuż przed wojną), po studiach historycznych na KUL podjęła pracę w II LO i pozostała w tej szkole do końca.
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Niezwykle ceniona za ogromną wiedzę, szanowana i bardzo lubiana za
pogodę ducha, jw.
Kazimierz Machowski 1915-1972, jw.
Michał Marian Pieszko [XI.10.10], 1890-1969, ur. we Lwowie, ukończył
Uniw. Lwowski, niezwykle zasłużony nauczyciel obu Gimnazjów, w których pracował od 1916 roku, po wojnie krótko w II LO, cały czas w I LO,
organizator pierwszych drużyn harcerskich, wieloletni komendant hufca, jedna z najbardziej popularnych postaci Zamościa, badacz i popularyzator dziejów Zamościa, swoje zbiory z bezcennymi pozycjami oraz
rękopisami przekazał testamentem muzeum, opublikował przewodnik
po Zamościu, miał opinię świetnego mówcy, wygłosił kilkaset referatów,
pogadanek i prelekcji, głównie o przeszłości miasta, także w radio, był
prezesem Tow. Miłośników Zamościa – pierwszy zamojski przewodnik,
geologiem amatorem – bogaty zbiór minerałów, odznaczony Srebrnym
Wawrzynem PAL (1936) i Krzyżem Kawalerskim OOP (1966).
Aurelia z d. Piętkówna Pieszkowa, 1899-1961, pochodziła z Warszawy,
w 1914 ewakuowana z rodzicami do Kijowa, potem do Czernichowa,
w Czernichowie kończy Państwowe Gimnazjum Żeńskie z wykładowym
językiem rosyjskim, w 1919 wraca do kraju, w 1925 kończy naukę w Państwowym Instytucie Robót Ręcznych i Rysunków w Warszawie, jednocześnie kończy państwowy roczny Kurs Przemysłu Artystycznego i Sztuki Stosowanej oraz zdaje egzamin pedagogiczny na Uniw. Warszawskim,
od 1925 r. związana z Zamościem, gdzie podejmuje pracę w Seminarium
Nauczycielskim Żeńskim, od 1936 w Gimnazjum Żeńskim, w 1939 r. poślubia Prof. Michała Pieszkę. Na początku wojny Pracuje w PCK i Polskim Komitecie Opiekuńczym, w latach 1941-44 wraz z mężem przebywa w Sulejówku, w październiku 1944 oboje wracają do Zamościa, Prof.
Pieszkowa, kobieta o niezwykle łagodnym charakterze, była bardzo lubiana przez uczennice, przepracowała w szkole 42 lata. jw.
Wiktoria Pieszkowa, 1863-1931, matka Prof. Pieszki, jw.
Jan Bolesław Bulewicz [XI.10.10a] – oznakowanie autorki, tuż za grobem
Prof. Pieszki, 1950-2016, mistrz kamieniarstwa, już przeszedł do historii
dzięki swojemu znamienitemu kunsztowi i dlatego zaledwie parę miesięcy po odejściu uczyniono wyjątek dla Jana Bulewicza umieszczając
w Przewodniku notkę biograficzną. Na podstawie: Liceum Plastyczne w Zamościu: Stypendium Jana Bulewicza. Sylwetka zmarłego męża
Joanny Bulewicz /Kronika Tygodnia z 4 maja 2016 r., Niezwykły świat
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Jana Bulewicza/. Jan Bulewicz urodził się w Tomaszowie Lub., ukończył PLSP w Zamościu oraz 1,5-roczny kurs kamieniarstwa w Krakowie,
prowadzony przez przedwojennych mistrzów. Najwięcej prac wykonał
w l. 1974-1991: rekonstrukcje trzech bram zamojskich, attyk i portali,
prace w Krakowie (Brama Floriańska i Barbakan), Lublinie, Puławach,
Białymstoku, Chełmie, Nałęczowie, Hrubieszowie, Poturzynie (pomnik
Chopina) i Zwierzyńcu. Jego sława wyszła poza granice Polski: zrealizował niezwykle wymagające zamówienia w Poczdamie, Berlinie, Dreźnie,
Aachen, Kolonii, Schwenningen, Akwizgranie a także w Tallinie i Rydze.
Wszędzie zyskał najwyższe uznanie – stał się ambasadorem polskiej sztuki konserwatorskiej. Człowiek nadzwyczaj skromny, kochający młodzież,
cierpliwy nauczyciel kunsztu obrabiania kamienia. Często pomagali mu
dwaj synowie, Tomasz i Łukasz, następcy Mistrza.
Kazimierz Nowosielski [XI.13.7], l. 45, 1930, kawaler orderów, bardzo
zniszczona płyta.
Jan Puszczyński [XI.13.9] 1883-1930, właściciel renomowanej cukierni przy ul. Żeromskiego, założona w 1917 r. była oblegana przez znane
w mieście osobistości, tradycyjnie rozprowadzano tam bilety na imprezy
kulturalne, był działaczem Stow. Kupców Polskich i Okręgowego Stowarzyszenia Spożywców (1919 – w zarządzie).
Marian Blomkwist [XI.13.25], l. 82, 2011, zasłużony lekarz ftyzjatra, ur. we
Lwowie, absolwent zamojskiego I LO, AM w Lublinie, w latach 1958-77
pracował na oddz. gruźliczym, od 1974 był ordynatorem oddziału, kierował Pogotowiem Ratunkowym (1963-67), Wydziałem Zdrowia i Opieki
Społ. dla miasta i powiatu, pełnił funkcję prezesa ZP PCK i wiceprezesa
oddziału Polskiego Tow. Lekarskiego, członek MRN.
Halina z Różyckich Blomkwist, l. 82, 2015, farmaceutka, jw.
Wiktoria Antczak, l. 70, 1964 matka Doktora, jw.
Feliksa Różycka, l. 56, 1962, jw.
Władysław Różycki, l. 73, 1972, jw.
Teofil Gołębiowski [XI.14.3], 1833-1896, „Tu leżą zwłoki T. G.”
Grzegorz Dynak [XI.15.6], l. 60,1929.
Antoni Żminda [XI.15.7], 1888-1942, popularny w Zamościu zegarmistrz
i jubiler, właściciel zakładu oraz składu wyrobów jubilerskich i instru-
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mentów muzycznych, od 1921 r. zajmował się regulowaniem zegara na
Ratuszu.
Leontyna Żminda, l. 70, 1974, jw.
Irena Żmindówna, l. 15, 1929, jw.
Karol Żminda, l. 16, 1932, jw.
Stanisław Żminda, 1923-1944, żołnierz AK, zginął spadając z dachu kamienicy przy Rynku Wielkim 10 ścigany przez Gestapo, kamienica należała do Żmindów.
Szymon Służewski [XI.15.10], 1780-1834, rzeźnik.
Tekla Służewska, 1780-1839, najstarsza zachowana płyta na cmentarzu,
pierwotny grób zdewastowany w l. 60.
Ich syn Ignacy z żoną Klarą prawdopodobnie spoczywali z Szymonem
i Teklą w jednym grobie. Rodzinna legenda mówi, że figurę św. Michała
uratował przed zniszczeniem Ignacy, który jako mistrz mularstwa pracował (dokumenty archiwalne to potwierdzają) przy przebudowie bram
miejskich w l. 20. XIX w. Zdemontowaną z Bramy Szczebrzeszyńskiej
rzeźbę ustawił na swojej działce przy ul. Rzymskiej (Ogrodowa), gdzie
stoi do dziś. Podobno ulica wzięła nazwę od stroju rzymskiego żołnierza,
w który odziany jest Archanioł. Ignacy uratował również figurę św. Jana
Nepomucena – stoi przy ul. Lwowskiej, w pobliżu ul. Młyńskiej, oraz figurę św. Floriana, która stała przy kolegiacie dopóki nie rozbili jej Niemcy. Ignacemu płacono ziemią, co uczyniło go człowiekiem zamożnym.
To Ignacy właśnie ufundował kamienny nagrobek rodzicom Szymonowi
i Tekli.
Maria z Kiełbińskich Służewska, l. 82, 1929, żona Władysława, wnuka
Szymona, ich córka Teofila była żoną Stefana Miagkowa [XXV.13.20], jw.
Anna ze Służewskich Abraszewska, l. 60, 1933, córka Władysława, jw.
Aleksandra ze Służewskich Pominkiewicz, 1970, córka Władysława, jw.
(Potomkowie.../Teofila – Służewscy z Zamościa)
Stefania Zdrodowska [XI.15.8], 1929.
Żymirska Maria [XI.15.15], l. 44, 1928, żona adwokata.
Sabina Piątkiewiczowa [XI.15.16], 1884-1927, ur. w Guberni Mińskiej.
Karol Kłossowski [XI.15.23], 1817-1890, farmaceuta, studia na UW, był
aptekarzem w Szczebrzeszynie i Wojsławicach, w Zamościu od 1850,
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brat stryjeczny Jana [VI.9.18], od którego kupił najstarszą w mieście aptekę (obecnie Rektorska), którą prowadził przez 40 lat, współzałożyciel
i prezes Zamojskiej Straży Ogniowej, przewodniczący kasy Tow. Dobroczynności, radca ubezpieczeniowy, działał w Radzie Opieki obu szpitali,
w dozorze kościelnym, w licznych komisjach, niestrudzony działacz, był
członkiem Warszawskiego Tow. Farmaceutycznego, Tow. Osadnictwa
Rolniczego, Przytułków Rzemieślniczych oraz Tow. Lekarzy guberni lubelskiej, podczas powstania w 1863 uczestniczy w działalności spiskowej,
jego apteka pełniła rolę „banku narodowego” realizując obligacje Tow.
Dobroczynności, podczas epidemii dostarczał biednym i chorym bezpłatnie leki, sfinansował restaurację kolegiackiego ołtarza MB Łaskawej,
przewodził skutecznie akcji przeciwko obniżeniu wieży Ratusza (1861),
część swoich cennych eksponatów przekazał „Ossolineum”, za co dostał
list dziękczynny. Aptekę wraz z kamienicą przy Rynku Wielkim 2 odziedziczył syn Zdzisław.
Zdzisław Kłossowski, 1853-1919, syn Karola, urodzony w Zamościu, po
nim prowadził aptekę, studia na UW, w 1899 otworzył przy aptece laboratorium do badania żywności, wody ze studni i analizy moczu – jedno
z pierwszych w Królestwie, był delegatem Warszawskiego Tow. Farmaceutycznego na gubernię lubelską, reprezentował kraj na IX-tym Kongresie Farmaceutycznym w Paryżu (1900), na Kongresie w Brukseli został
członkiem rzeczywistym Międzynarodowego Kongresu Farmaceutycznego i został wybrany do komisji organizującej Międzynarodową Federację Farmaceutyczną (1910), uhonorowany dyplomem za zasługi dla MKF,
członek rzeczywisty Warszawskiego Tow. Higienicznego, członek etatowy Rady Aptekarskiej Królestwa Polskiego, uczestnik wielu zjazdów
i wystaw, m.in. za wystawę działu laboratoryjnego w 1912 otrzymał złoty
medal, jeden z inicjatorów budowy Domu Centralnego, współzałożyciel
Straży Ogniowej, działał w Tow. Muzyczno-Dramatycznym, w Stowarzyszeniu Spożywców, od 1916 radny miejski, prekursor regionalizmu
zamojskiego, zbieracz zamościanów, autor broszurki „Zamość-twierdza”(1918), jw.
Regina z Łapińskich Kłossowska, 1869-1947, córka aptekarza z Izbicy,
żona Zdzisława, po mężu właścicielka apteki oraz kamienicy przy Rynku
Wielkim 2, wykszt. średnie, w czasie zaborów zajmowała się pracą religijno-społeczną (chrzest unitów) i kulturalno-oświatową – kolportaż gazet i książek, długoletnia opiekunka ochronki św. Franciszka i biblioteki
publicznej, uczestniczka licznych kwest, składek i akcji, była w zarządach
oddziału Rady Opieki i koła Tow. Dobroczynności i Tow. Miłosierdzia
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Wincentego a Paulo. W 1939 odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. jw.
(Apteka Rektorska w Zamościu – Wikipedia; „Bez Recepty”: 400 lat Apteki Rektorskiej w Zamościu; ItaliAnna w drodze – blog dziennikarki Anny
Kłossowskiej)

SEKTOR XII

Józefa Szajba [XII.2.1], l. 33, 1907, zawoalowana kobieta siedząca pod
krzyżem.
Janusz Sałach [XII.2.3], 1950-51, mały kamienny
krzyż wystający z ziemi.
Ludwik Golakowski [XII.3.1], „Wychowaniec Lubelskiej Szkoły Handlowej klasy I, zgasł w 15em
roku życia 2 stycznia 1913”.
Wiktoria z Ksykiewiczów Marciniewicz [XII.3.3],
l. 54, 1910.
Ignacy Marciniewicz, l. 59, 1916, jw.
Bazyli Ksykiewicz, lat 86, jw.
Rozalia Ksykiewicz, lat 76, jw.
Marjanna Matwiejczuk [XII.3.16], „Tu spoczywają zwłoki Ś.P. Marjanny
Matwiejczuk, zmarłej d.19 października 1874 r. Prosi o Zdrowaś Maryja”.
Jedyny pomnik zakończony potężnym ostrosłupem.
Walery Grzeliński [XII.6.1], 1830-1909, kupiec, ur. w Sawinie, Chełmskie,
w 1881 założył pierwszy kolonialny sklep w mieście w Rynku Wielkim 4,
członek komisji podatkowych.
Paulina z Wiśniewskich Grzelińska, l. 51, 1898, jw.
Kazimierz Grzeliński, 1870-1923, kupiec, przejął sklep po ojcu Walerym,
sklep sprzedawał m.in. wina z własnych winnic w Tokaju na Węgrzech,
dzierżawił majątek w Szopinku, był jednym z pierwszych prenumeratorów Teki Zamojskiej, jw.
Stanisław Mateja, 1889-1964, kupiec, ur. w Koziegłowach, pow. Zawiercie, we Lwowie skończył szkołę handlową, w Zamościu od 1918, pracował jako buchalter, w 1924 został właścicielem znanego sklepu winno-kolonialnego Grzelińskich w Rynku Wielkim 4. W czasie okupacji jego sklep
był punktem konspiracyjnym, po wojnie sklep rybny w tym lokalu, radny
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miejski, prezes Pow. Kom. Opieki Społecznej, działacz Caritasu, znany
kolekcjoner antyków, obrazów, książek oraz numizmatyków. Mieszkał
przy Orlicz-Dreszera 26.
Mieczysława z Grzelińskich Mateja, 1952, jw.
Jan Efler [XII.8.1], l. 50, 1909, „Tu spoczywają Dziadzia z Wnusiem”, dane
Wnusia nieczytelne, motyw drzewa.
Franciszka Efler, 1943, jw.
Adam Stoczkowski [XII.8.2], l. 28, 1909.
Anna Stoczkowska, l. 74, 1913, jw.
Wiktor Stoczkowski, l. 42, 1924, jw.
Petronela z Eflerów Stoczkowska, II voto Szymańska, l. 59, 1951, jw.
Edward Kopciński [XII.12.1], 1880-1938, pochodził z Trątnowic w Krakowskiem, studiował na krakowskiej ASP pod kierunkiem Axentowicza
i Mehoffera, stykając się z Wyspiańskim, Malczewskim i Stanisławskim,
studia uzupełniał w Paryżu oraz w Monachium. Uczestniczył w wystawach w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Zakopanem, Lublinie i oczywiście Zamościu, w którym zamieszkał w 1916. Uczył w obu Gimnazjach do
końca życia. Był jednym z najpopularniejszych profesorów, lubianym za
niekonwencjonalne zajęcia – „Z Gimnazjum uczynił Akademię rysunku
i malarstwa”. Malował widoki Zamościa, portrety, kwiaty, dla kościoła
św. Katarzyny namalował obraz ze św. Hubertem, polichromie w Akademii, Ratuszu oraz Domu Centralnym, był członkiem KMK i bibliofilem,
pierwszym współgospodarzem Resursy w Ratuszu, współzałożycielem
PTK. W powszechnej opinii uchodził za arbitra elegancji. Zmarł we Lwowie, pochowany na naszym cmentarzu. Żona Kamilla z Wiśniowieckich
Kopcińska, 1895-1946, studiowała na Akademii Handlowej w Poznaniu
oraz UJ, była nauczycielką Gimnazjum Żeńskiego, Szkoły Handlowej oraz
Gimnazjum Kupieckiego. Była radną miejską, brała czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta, w czasie okupacji działała w Pow.
Komitecie Opiekuńczym, zmarła w Krakowie, pochowana na Cmentarzu
Rakowickim.
Maria Giliczyńska [XII.13.12], l.16, 1880.
Maniusia i Stefusio [XII.13.13], postument pomnika, na nim inskrypcja
o rodzeństwie Maniusi i Stefusiu.
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Bronisława ze Strzyżowskich Ułasewiczowa [XII.14.2], 1857-1909, ur.
w Lublinie, córka Franciszka Strzyżowskiego (1830-1897), rejenta i sędziego pokoju w Szczebrzeszynie i Zamościu, żona burmistrza Tomaszowa.
Od 1885 prowadziła drugi w historii Zamościa zakład fotograficzny, odkupiony od Kazimierza Strzeleckiego po wyroku za podpalenie własnego
domu w celu wyłudzenia odszkodowania i zesłaniu Strzeleckiego na Sybir, firmowany jako „Fotografia Artystyczna.” Atelier Ułasewiczowej mieściło się przy Rynku Wielkim 11. Zakład był nagrodzony listem pochwalnym, a przejął go w 1897 jej brat, Jan Strzyżowski (1871-1938), niezwykle
zasłużony zamojski fotograf.
Katarzyna Winiarska [XII.14.13], 1908.
Julia Winiarska, 1908, jw.
Katarzyna Tabin [XII.14.15], 1912.

SEKTOR XIII

Rzędy numerowane od północy, groby od zachodu.
Irena Kuncewicz [XIII.5.9], 1911-1943, działaczka
społeczna, zapalona automobilistka, żona Czesława Kuncewicza, syna Cecylii Kuncewiczowej,
czas okupacji przypłaciła śmiercią za kontakty
z Gestapo, została zlikwidowana w domu przy
Lubelskiej, kamienica z „Biczyskiem” naprzeciw
bramy koszar.
Jan Bruno Baltzer [XIII.9.2] urodzony w Libawie 24
sierpnia 1801, zmarł w Zamościu 9 września 1892.
Janina z Baltzerów Strzyżowska, wdowa po rejencie, ur. 9 listopada 1834, zmarła 15 lipca 1906.
Frejdlich Aleksander [ XIII.8.2 ], przeżywszy lat 38, zmarł 9 października
1895, w wykazie zmarłych pisownia „Freidlich”, obywatel m. Zamościa,
członek komisji podatkowych.
Maryja Twardzikowska [XIII.9.5], przeżywszy lat 55, zmarła d. 22 maja
1891.
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Hipolit Przybylski [XIII.10.1], l. 46, 1929, ze znanej rodziny staromiejskiej,
kupiec, współwłaściciel kamienicy.
Stefan Szubert [XIII.10.2], l. 79, 1967, pochodził z Brześcia Kujawskiego,
do Zamościa przybył po wojnie, był urzędnikiem, działaczem SD, w latach 1949-53 prezesem WK SD w Lublinie, członek Rady Naczelnej SD,
Krzyż Niepodległości, Krzyż Kawalerski O.O.P.
Marianna z Przybylskich Szubertowa, l. 85, 1975, założyła przy Solnej
słynny sklep z narzędziami i artykułami żelaznymi i prowadziła go przez
niemal pół wieku, jw.
Agata z Gołębiowskich Pleskaczyńska [XIII.10.4], przeż. lat 40 zm. d. 20
kwietnia 1891, druga żona Józefa.
Józef Pleskaczyński, 1844-1909, po ojcu stelmach, syn przybyłego z Rachań Antoniego, urodzony w Zamościu, przeżył l. 68, zm. 26 sierpnia
1862, mieszkał przy Listopadowej, miał spore gospodarstwo na Przedmieściu Lubelskim, cieszył się wielkim autorytetem jako wzorowy obywatel, fachowiec oraz społecznik, przyczynił się do rozkrzewienia rodu
mając z trzech żon 16-ro dzieci:
I. Julianna z Lisowskich, żyła l. 24, zm. d. 12 października 1867, 1 dziecko.
II. Agata z Gołębiowskich, przeż. lat 40 zm. d. 20 kwietnia 1891 r., 11-ro
dzieci.
III. Julianna z Turczynów, 1867-1917, 4-ro dzieci.
Józef Leon Lipczyński, 1876, jw.
Wojciech Markowicz [XIII.10.5], przeżywszy l. 45 zmarł d. 9 lipca 1891.
Adolf Skulski [XIII.12.2], przeżywszy l. 60 zmarł d. 11 września 1886, herbu „Rogala”, urzędnik rolny, syn Stanisława i Agnieszki z Żółtowskich
Skulskiej, urodzony we wsi Białogórne, powiat rawski, Łódzkie, ojciec Leopolda (1877-1945), inżyniera chemika, farmaceuty i polityka, jedynego
premiera RP pochodzącego z Zamościa, potem ministra spraw wewnętrznych, aresztowany w Pińsku przez NKWD i wywieziony do Brześcia, dalsze losy nieznane, ma tablicę przy Ormiańskiej 22, gdzie mieszkał z rodzicami, rodziny obojga rodziców utraciły majątki po 1863 roku.
Bronisława z Kiewliczów h. Leliwa Skulska, żyła lat 87, zm. d. 15 kwietnia
1934, z rodziny szlacheckiej („Bez Recepty”: Z łódzkiej apteki do wielkiej
polityki – życiorys Leopolda Skulskiego).
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Urszula z Kasperowiczów Kiewlicz, przeżywszy lat 74, zm. d. 6 listopada
1886 r., jw.
Henryk Czernicki [XIII.12.3], ur. 8 lipca 1890, zm. 10 sierpnia 1890.
Tadeusz Podobiński, 1913-1944, jw.
Halina Podobińska, 1909-1975, jw.
Anna Czujkiewicz [XIII.12.5a], żyła l. 71, zmarła d. 18 stycznia 1893, z rodziny o korzeniach ormiańskich.
Antoni Kiełbiński [XIII.12.6], l. 52, 1893.
Julia z Grodzkich Kiełbińska, l. 84, 1933, jw.
Czesław Tukendorf, l. 19, 1934, jw.
Antoni Rogaczewski [XIII.13.3], 1883, geometra rządowy, Obywatel Zamościa, pomnik po renowacji, tabliczka z trudem może być odczytana.
Sylwin Edmund Kucharski [XIII.13.6.], l. 27, 1890, bardzo zniszczony.
Paulina z Łęgowiczów Rabczewska [XIII.15.4], przeżywszy l. 73, zmarła
d. 18 sierpnia 1891.
Michał Mazur [XIII.16.3], l. 56, 1884, „Tu spoczywają zwłoki ś.p. Michała
Mazura, który zmarł....”, z drugiej strony pomnika: (oryginalna pisownia)
„Chociarz krótko żył, dobrze się zasłużył, bo cnotliwym był, w pracy sie
nienużył.”
Michał Biernacki [XIII.18.2], przeżywszy l. 24, zmarł d. 4 kwietnia 1884 r.
Anna z Mazurów Biernacka, przeżywszy l. 67 zmarła d. 26 kwietnia 1904,
jw.
Jan Biernacki, który przeżywszy lat. 46 zmarł 14 października 1883 r.
Julian Wyszyński [XIII.18.9], 1867-1946, długoletni dyrektor cukrowni
w Klemensowie, wybitny działacz społeczny, gospodarczy i kulturalny, był prezesem Tow. Akc. „Ziemianin” i Okręgowego Związku Kółek
Rolniczych, należał do najbardziej aktywnych członków Sejmiku i Rady
Powiatu, jedną z największych jego zasług było powstanie Drukarni Sejmikowej, przewodniczył komitetowi redakcyjnemu Kroniki Powiatu Za-
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mojskiego, Z. Klukowski: „Odznaczał się rzadką prawością i ogromną
ofiarnością.”
Maria Wyszyńska 1880-1962, znana z dobroczynności, w czasie okupacji
dała schronienie 40 osobom w folwarku Pniówek, jw.
Czesław Gałaszkiewicz [XIII.19.1], 2000, wyróżniający się pomnik z dużym Chrystusem dźwigającym krzyż.
Helena z Kowalskich Gałaszkiewicz, l. 83, 1975, jw.
Andrzej Gałaszkiewicz, l. 86, 1977, rolnik z Lubelskiego Przedmieścia,
w 1939 cieszył się największym dochodem z gospodarstwa, rodzina Gałaszkiewiczów miała kamienicę na rogu Kilińskiego i Lubelskiej, która
stoi do dziś.
Seweryna Gałaszkiewicz, 1994, jw.
Henryk Gałaszkiewicz, 1920-1994, świetny przedwojenny bramkarz Hetmana, miał na koncie dużo sukcesów.
Ignacy Kowalski [XIII.20.1], 1928.
Konstanty Kowalski, 1930, jw.
Wacław Frączek [XIII.22.10], 1926-1978, dyrektor szkół średnich w Zamościu, od 1975 do śmierci w 1978 dyrektor II LO, niezwykle ceniony za
zdolności organizacyjne oraz wymagającą, lecz przyjazną postawę w stosunku do nauczycieli, prezes Oddz. Powiatowego ZNP, członek Zarządu
Okręgowego w Lublinie, Krzyż Kawalerski OOP.
Paweł Kiełbiński [XIII.24.2], l. 64, 1908.
Katarzyna z Czujkiewiczów Kiełbińska, l. 58, 1905, jw.
Maria z Kiebińskich Kallwejtowa, 1873-1942, jw.
Karol Kallwejt, 1868-1948, inżynier, pochodził z niemieckiej rodziny osiadłej na Łotwie, był właścicielem kilku parceli w mieście, radny miejski,
biegły sądowy, wraz z Karolem Kiełbińskim [XIII.26.12] był właścicielem Biura Budowlanego zarządzającego kopalnią kamienia w Szopowem
k. Senderek, obaj ofiarowali trzy wagony kamienia na lotnisko w Mokrem.
Emma z Kallwejtów Koch, 1866-1952, jw.
Stanisław Lasocki [XIII.24.3], 1905, „Kapelmistrz orkiestry wojennej”.
Dziudzio Lasocki, 1910, „uczeń I klasy zamojskiej progimnazjum”, jw.
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Anna z Kicińskich Naorol [XIII.24.8], przeżywszy l. 83 zm. d. 16 września
1912.
Konstancja z Naorolów Stoczkowska, przeżywszy l. 25 zm. d. 18 lipca
1889, jw.
[XIII.24.10] „Tu spoczywają zwłoki Pawła i Rozalii Pikuzińskich, Paweł
żył l. 69, zm. 01 maja 1895 r. Rozalia z Grądkowskich Pikuzińska.”
Jasiński Edmund [XIII.25.1] [1928-2015], ur. w Horoszczycach k. Dołhobyczowa, absolwent I LO, AM w Lublinie, podjął pracę pod kierunkiem
dr-a Tadeusza Onyszkiewicza w Zamościu, w 1976 został ordynatorem
chirurgii, cieszył się wielkim uznaniem i szacunkiem personelu oraz pacjentów, z sukcesem przeprowadzał skomplikowane operacje, publikował w ogólnopolskich czasopismach medycznych, kierował rozbudową
oddziału, był członkiem Zarządu Polskiego Tow. Chirurgicznego (3 kadencje), członkiem MRN (3 kadencje), inicjatorem i prezesem oddziału
wojewódzkiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.
Jadwiga Jasińska 1931-2014, jw.
Stefania Janowska [XIII.25.2], l. 64, 1928.
Ryszard Zbigniew Lippert, 1928-1944, tragicznie.
Franciszka Dudek, l. 84, 1982, gospodyni Kiełbińskich.
Marta Kallwejt, l. 82, 1965.
Kiełbiński Józef I [XIII.26.12], l. 92, 1913, murarz, Józef i Tekla rodzicami
Marianny Służewskiej, dziadkami Teofili Miagkow [XXV.13.20].
Tekla z Wazowskich Kiełbińska, 1823-1890, jw.
Kiełbiński Józef II, 1864-19, bogaty rolnik z Majdanu, jw.
Ojciec dr-a Adama Kiełbińskiego, [VIII.1.1] .
Julia Kiełbińska, 1867-1954, jw.
Matka dr-a Adama Kiełbińskiego, [VIII.1.1].
Karol Kiełbiński, 1899-1984, jw. rolnik, społecznik, wraz z Karolem Kallwejtem współwłaściciel Biura Budowlanego zarządzającego kopalnią kamienia w Szopowem k. Senderek.
Danuś Jerzyk Berezowski, zgasł we Lwowie dnia 2.VIII.1934.
Ewelina z Harczuków Kiełbińska, 1911-1982.
Karol Ryszard Kiełbiński, l. 72, 2010.
Feliks Kiełbiński, l. 25, 1929, student WSH w Warszawie.
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Zofia z Piaseckich Śliwińska [XIII.32.9], żyła lat 71, zm. d. 8 grudnia 1919.
Antoni Franczewski, 1814-1887, jw.
Aniela z Kosztowskich Franczewska, żyła l. 72, zm. 12 listopada 1933, jw.
Jadwiga Parizek, 1855, jw.
Wacław Parizek, 1850-1906, jw.
Stefan Parizek, 1940, jw.
Wanda Budohowska, 1885-1968, jw.
Małgorzata z Tymińskich Orłowska [XIII.32.10], żyła l. 35, zmarła d. 23
grudnia 1859.
Kazimierz Orłowski, żył l. 62, zm. 10 maja 1891, jw.
Tekla Orłowska, żyła l. 67, zm. d. 11 września 1883, jw.
Teofila Gołębiowska [XIII.33.2], l. 19, zmarła d. 30 listopada 1888 r.
Antoni Wazowski [XIII.33.6], żył l. 58, zmarł d. 20 września 1878.
Maryjanna z Pikuzińskich Wazowska, przeżyła l. 60, przeniosła się do
wieczności d. 2 sierpnia 1880, jw.
Bojarczuk Michał [XIII.35.2], 1909-1986, ur. w Białobrzegach, w 1916 jeden z pierwszych uczniów Gimnazjum Męskiego w Zamościu, ukończył
polonistykę na UW, uczył w Siedlcach, Dubnie, Łucku, Włodzimierzu,
w roku szkolnym 1938/39 w Gimnazjum Żeńskim w Zamościu, gdzie
sprawował również nadzór nad biblioteką i czytelnią, od 1938 r. do emerytury w Gimnazjum Męskim w Zamościu, redaktor „Naszego Jutra”
i „Strzeleckiej Gromady” członek KMK. We wrześniu 1939 walczył jako
ppor. Rezerwy, ratował szkolne zbiory, ukrył sztandar Gimnazjum Żeńskiego, był żołnierzem ZWZ i AK, ps. „Wielobór,” uczestniczył w tajnym
nauczaniu, pracował w młynie przy Hrubieszowskiej jako stróż nocny,
pod koniec wojny aresztowany. W 1944 został dyrektorem Gimnazjum,
które przekształcono w I LO, pełniąc tę funkcję – z krótką przerwą – do
emerytury w 1971, bez reszty oddany szkole i miastu. Od 1923 działacz
SL i ZSL, z ramienia SL członek pierwszej po wojnie PRN, w latach 194484 członek MRN (2 kadencje) oraz WRN (2 kadencje), inicjator i dyrektor
filii UMCS (od 1961), współzałożyciel, potem prezes i prezes honorowy
Zamojskiego Tow. Przyjaciół Nauk, działacz ZBOWiD-u, TWP, Stow.
Ateistów i Wolnomyślicieli, kronikarz I LO i ludzi Zamościa, autor monografii „Academia Zamoscensis” bibliofil (ponad 6 tys., woluminów),
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Zasłużony dla Zamościa z nr. 1 (1981), Medal B. Moranda, Zasłużony dla
UMCS, Krzyż Kawal. OOP.
Janina Kawałko-Bojarczuk, 1906-2001, była córką Antoniego Kawałki z ul.
Browarnej, powstańca 1863, a prawnuczką płk. Słupeckiego, powstańca
listopadowego, uczennica Gimnazjum Żeńskiego, jedna z pierwszych
harcerek zamojskich, historia rodziny spisana przez Marię Matuszewską
w „Minionym czasie ulicy Browarnej w Zamościu.”
Malina Porębska-Bojarczuk, 1935-1980, jw.
Tadeusz Leczek Bojarczuk, 1932-1980, I LO w Zamościu, AM w Lublinie,
bardzo zdolny lekarz ginekolog, jw.
Franciszek de Corde [XIII.35.9], 1844-1916, przybył z Komarna w Galicji, powstaniec 1863, od 1875 prowadził z W. Dziekanowskim na Nowej
Osadzie znany w guberni zakład wyrobów kotlarskich i miedzianych, od
1885 również warsztat produkcji i napraw narzędzi rolniczych.
Anna de Corde, l. 32, 1889, z synem Edmundem de Corde, brak danych
syna.
Katarzyna z Pikuzińskich Lisikiewicz, [XIII.38.12], urodzona 02 kwietnia
1838 roku, zmarła 09 marca 1895 roku.
Roman Bzun [XIII.39.1], przeżywszy l. 57 zmarł 12 września 1893 r. Bardzo zniszczony szczyt pomnika.
Ksawery Krzywicki [XIII.40.3a], ur. d. 22 marca 1822 r., zmarł d. 27 sierpnia 1891 r.
Marja z Zakrzewskich Szczecińska [XIII.42.1], żyła l. 55, zm. d. 11 grudnia
1909.
Władysław Szczeciński, żył lat 16, zm. d. 5 lutego 1886, jw.
Anna z Żychlińskich Zakrzewska, przeżywszy l. 76 zm. d. 1 kwietnia 1899 r.
Ignacy Zakrzewski, 1908, jw.
Szymon Zakrzewski, żył lat 60, zm. 3 grudnia 1916, jw.
Franciszek Zakrzewski, żył lat 41, zm. 10.VII. 1985, jw.
Wiesław Zakrzewski, żył lat 33, zm. 17.IV. 1991, jw.
Jan Dybka [XIII.43.6], żył lat 59, zmarł d. 8 listopada 1898 r.
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Ludwika z Ostrachińskich Goławska [XIII.45.4], przeżyła lat 61, zmarła
dnia 7 sierpnia 1895 r.
Maciej Goławski, zm. d. 8[?] lutego 1890, Obywatel M. Zamościa.
Feliks Kwiatkowski [XIII.46.4], przeżyw. lat 62 zmarł d. 6 września 1898 r.
Władysław Dyszyński, przeżywszy l. 39 zmarł d. 14 listopada 1904,
2 zdjęcia wspólnego pomnika.
Jan Zygmunt Delaszkiewicz [XIII.48.1], ur. 1844, zm. 1919, kasjer miejski.
Konstancja z Łaskich Delaszkiewiczowa, 1892, jw.
Andrzej Kitka [XIII.48.3], 1817-1893.
Tomasz Kitka, żył lat 19, zm. 15/XII. 1949.
Władysław Ziemnicki [XIII.48.4], ur. 1865 r., zm. d. 23 lipca 1898, „Najukochańszemu synowi i bratu”.
Konstanty Ptaszyński [XIII.49.3], l. 62, 1918, znakomity stolarz, udostępnił
dom przy Żeromskiego 11 [Stolarska] na teatr, miały tam miejsce przedstawienia teatralne, koncerty, w tym pierwszy w Zamościu koncert Namysłowiaków. Teatr cieszył się ogromną popularnością wśród mieszkańców miasta. Na podwórzu kamienicy widoczna półokrągła ściana, która
skrywała kręte schody na pierwsze piętro z pokojami dla artystów. Zachowały się piękne futryny drzwi na parterze oraz piętrze.
Jan Ptaszyński, syn, znakomity stolarz, 1947, jw.
Matylda Ptaszyńska, 1907, jw.
Tekla z Jabczyńskich Ptaszyńska, żyła l. 80, zmarła d. 17 stycznia 1897, jw.
Julia Ptaszyńska, żyła l. 38, zmarła d. 24 marca 1897, jw.
Stefan Ptaszyński, 1892-1974, więzień obozów hitlerowskich, jw.
Józia Ptaszyńska, l. 6, 1894, jw.
Kazio Ptaszyński, 1 rok, 1898, jw.
Marya z Gosiewskich Szyprowska [XIII.49.9], przeżywszy l. 53 zmarła d.
26 lutego 1899 r.
Marcin Borkowski [XIII.46.12] przeżywszy l. 66 zmarł d. 17 września 1899,
wyraźne głębokie litery, w spisie „Bobkowski”.
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Jerzy Suchodół [XIII.52.1], 1916-1988, wieloletni nauczyciel I LO, nauczyciel wf i pw, por. WP, ur. w Moskwie w rodzinie Sybiraków, która
w 1918 osiadła w Hrubieszowie, potem w Lublinie, ukończył zamojską
podchorążówkę, przeszedł szlak bojowy do Berlina, studiował na AWF-ie
w Warszawie. W Zamościu uczył od 1952 w I LO i PLSP, wśród uczniów
nosił ps. „Motyl”, niezwykle wysportowany, elegancki, w l. 50 chodził
w oficerkach i bryczesach, założył szkolną sekcję boksu, a w l.50 ukończył
kurs sędziowski – sędziował na Lubelszczyźnie oraz poza jej granicami.
W 1999 został rozegrany 1-szy memoriał bokserski jego imienia. W listopadzie 2015 r. odbył się XVII Międzynarodowy Memoriał Bokserski im.
Jerzego Suchodoła. (Tygodnik Zamojski, 25 listopada 2015).

SEKTOR XIV

Rzędy od północy, groby od zachodu
Alicja Trefler [XIV.1.5], l. 80, zm. 2012 r., absolwentka Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu,
harcerka, instruktorka ZHP, na KUL-u studiowała fil. polską, w latach 1974-1990 – dyrektorką LO w Prószkowie, z Warszawskim Kołem Zamościan związana od jego powstania,
tj. od 1960 r., w latach 1980-87 wiceprezesem,
w latach 1997-2011 prezesem, inicjatorka uroczystych zbiórek harcerskich pokoleń w Zamościu, zawsze obecna, gdy działo się coś ważnego w naszym mieście,
odznaczona Krzyżem Zasłużonych dla ZHP i Medalem Zasłużonych dla
Zamościa.
Franciszka z Rozsadzińskich Emerykowa [XIV,1.9.] żyła lat 62, zm. 31
stycznia 1930 r.
Jan Emeryk, 1893-1950, „Starosta żółkiewski”, jeden z bardziej znanych
działaczy PPS, sekretarz w sądzie, był czołową postacią wydarzeń niepodległościowych w 1918 r. w Zamościu, jw. Pomnik autorstwa Jana Marchwieńskiego.
Stanisław Mazur [XIV.1.10], żył lat 74, zm. 7 stycznia 1930 r.
Antonina z Kuźmińskich Mazurowa, żyła l. 82, zm. 18 lutego 1934 r.
Ludwik Ordyniec, 1927-1956.
Pomnik autorstwa Jana Marchwieńskiego.
Karol Gałaszkiewicz [XIV.1.12], zm. d. 06 października 1929 r.
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Emilia Buryłowska, zm. d. 29 grudnia 1968 r.
Pomnik autorstwa Jana Marchwieńskiego.
Zofia z Rybickich Strzelczykowa [XIV.2.14], żyła l. 37, zm. 5 VI 1932 r.
Kazimierz Porębski [XIV.2.15], l. 69, 1932, lekarz, ziemianin, społecznik, pochodził z rodziny szlacheckiej h. Bogorya z Kielecczyzny, ojcem
chrzestnym był Gen. Langiewicz, dyplom lekarza na UW, w Zamościu
(od 1890 r.) był lekarzem powiatowym, lekarzem miejskim, a od 1916 r.
aż do śmierci społecznie opiekował się młodzieżą obu Gimnazjów, radny miejski, członek Sejmiku Powiatowego, działał w Radzie Szkolnej,
był członkiem-założycielem Tow. Muzyczno-Dramatycznego (od 1906),
czynny udział we wszystkich ważnych uroczystościach związanych
z wydarzeniami historycznymi, gospodarz „Resursy” w Ratuszu, członek
zarządu Klubu Obywatelskiego, akcjonariusz Tow. „Ziemianin”, w ostatnich latach mieszkał w Domu Centralnym, jedna z czołowych postaci inteligencji zamojskiej.
Kazimierz i Magdalena Porębscy byli rodzicami Hanny Porębskiej, absolwentki Gimnazjum Żeńskiego, a po wojnie dyrektorki II LO do 1953 r.
Wyjechała do W-wy i tam zmarła.
Magdalena z Suchodolskich Porębska, l. 72, 1948, filantropka, jw.
Maria z Pupców Bondyra [XIV.2.22a], l. 56, 1911 r.
Jan Bondyra, 1916, jw.
Anna z Gałaszkiewiczów Pikuzińska [XIV.2.25], żyła lat 44, zm. 24.XI.1906 r.
Antoni Pikuziński, żył lat 67, zm. w grudniu 1914 r. jw.
Jan Marchwieński [XIV.3.6], 1889–1979, na nagrobku: ,,Weteran walk rewolucyjnych o niepodległość i demokrację Polski 1905-1917”, 3 lata na
Syberii, tułaczka po Europie, od 1925 r. w Zamościu, od 1929 r. właściciel
zakładu kamieniarsko-rzeźbiarskiego przy ul. Lwowskiej 28, liczne prace w mieście (w tym przy Ratuszu w 1937 r.) oraz okolicy. W tej samej
kwaterze nagrobki Służewskich [XIV.4.12], Mazurów [XIV.1.10] i Karola
Gałaszkiewicza [XIV.1.12] wykonane jego ręką.
Karol Lisowicz [XIV.4.12], ur. 9.VI.1889, zm. 25.X.1934, rzeźba Chrystusa
dźwigającego krzyż.
Paweł Służewski, żył lat 69, zm. 7.XII.1935 r., jw.
Edward Służewski, żył lat 53, zm. 8.IX.1965 r., jw.
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Anna z Juszczaków Służewska, żyła lat 76, zm. 2.VIII.1953 r., jw.
Emilia ze Służewskich Fiedorczuk, żyła lat 70, zm. 6.XII.1965 r.
Teofila ze Szpryngierów Rybczyńska [XIV.6.6], żyła lat 34, zm. 6 stycznia
1927 r.
Jan Maurycy Zieliński [XIV.9.5], 1878-1954, notariusz, filantrop, ur. na Kujawach, ukończył prawo na Uniw. w Odessie, pracował w sądownictwie
rosyjskim, od 1922 r. jako sędzia okręgowy w Zamościu, w latach 192648 był notariuszem, współpracował z Bolesławem Leśmianem, filantrop
oraz bibliofil.
Piotr Obniski, 1886-1973, sędzia, pochodził z powiatu konstantynowskiego, do Zamościa przybył z Janowa, od 1930 pracował jako sędzia śledczy
Sądu Okręgowego, działał w konspiracji, ps. „Ojciec”, założyciel PTTK,
działacz SD.
Stanisław Kowerski [XIV.9.3] l. 72, 1940, zamordowany w Dachau, miał
duży symboliczny grób w tym miejscu, obecnie mała płyta pamiątkowa,
ziemianin, przemysłowiec, działacz polityczny i społeczny, dr filozofii,
ur. w Żabnie, studiował nauki przyrodnicze i rolnictwo na uniwersytecie
w Halle, posiadał duży majątek z wzorowym gospodarstwem, był właścicielem przedwojennej wytwórni wódek i likierów w Zamościu oraz dyrektorem Monopolu Spirytusowego w Lublinie. Od 1918 r. w Zamościu, działacz polityczny, radny miejski, członek Sejmiku Powiatowego, zasłużony
filantrop, mieszkał przy ul. Żdanowskiej (Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi). Jego żona Maria, zamordowana z całą rodziną w majątku Zbytniów w 1943 r. Syn Andrzej (1912-1988), absolwent zamojskiego Gimnazjum, student UJ, walczył w brygadzie gen. Maczka, odznaczony Krzyżem
Virtuti Militari, zasłużony agent armii brytyjskiej, znany jako Andrew Kennedy, jego żona Krystyna Skarbek była najsłynniejszą brytyjską agentką II
wojny światowej, zmarli w Anglii. (Tygodnik Zamojski, 7 marca 2007 r.).
Edward Harczuk [XIV.9.7], 1908-1942, komendant ZWZ w Zamościu, zamordowany w Oświęcimiu.
Jadwiga Harczuk-Muszyńska, 1911-2008, harcerka, nauczycielka PLSP,
Honorowy Obywatel m. Zamościa, jw.
Adam Muszyński, 1915-1995, nauczyciel, rzeźbiarz, ur. w Braiłowce
na Syberii, w rodzinie zesłańca, ukończył Seminarium Nauczycielskie
w Czartkowie i podchorążówkę, uczył na Huculszczyźnie, w czasie woj-
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ny internowany w Rumunii. W latach 1944-47 pracował w polskiej ambasadzie i studiował rzeźbę w ASP w Bukareszcie, po powrocie kontynuował studia w krakowskiej ASP, w pracowni rzeźby monumentalnej
u Xawerego Dunikowskiego. W latach 1950-75 uczył w zamojskim PLSP,
w l. 50 pracował przy rekonstrukcji sztukaterii w Rynku Wielkim. Kolekcjoner kamieni szlachetnych.
Kazimierz Macias [XIV.9.15], 1908-2002, nauczyciel matematyki, pochodził
z Sandomierskiego, Seminarium Nauczycielskie w Radomiu, 1935 – szkoła
wojskowa, Wyższy Kurs Nauczycielski we Lwowie, w kampanii 1939 walczył jako porucznik w Armii Kraków, całą wojnę przeżył w Oflagu Woldenberg, w 1945 wstąpił do WP, od 1946 uczył w lubelskich liceach, do Zamościa przybył w 1953, obejmując stanowiska dyrektora w II LO po Hannie
Porębskiej. W 1965 r. przenosi szkołę do nowej siedziby przy ul. Partyzantów. Wkładał dużo starań w rozwój szkoły, w podniesienie poziomu, dzięki czemu II LO bardzo skutecznie rywalizowało z I LO. W 1968 r. usunięty
z II LO i PZPR. Zostaje dyrektorem Technikum Ekonomicznego do 1970 r.,
uczy do 1990 r. Działacz ZBOWiD-u, i TPD. Napisał tomiki wierszy.
Maria Macias, 1912-1970, nauczycielka, w latach 1963-65 kierowała Szkołą
Nr 6. Zmarła podczas lekcji.
Tadeusz Niedziałkowski [XIV.9.23], nauczyciel, harcmistrz, oficer rezerwy, w czasie wojny członek AK, „skrócono mu życie w wieku 36 lat na
posterunku pracy w Gimnazjum w Tyszowcach w dniu 18.XI.1944”.
Andrzej Bielawski [XIV.10.2], 1890-1940, inżynier, zamordowany w Dachau, grób symboliczny.
Franciszek Jachna [XIV.10.3], „Porucznikowi 9 p.p. Legionów,,,Zmarłemu
dnia 22.X.1924 r. Koledzy. Pokój Jego Duszy”.
Wacunia Marchwianówna [XIV.10.8], 1920-26, piękny odnowiony pomnik.

SEKTOR XV

Rzędy od północy, groby od zachodu,
numery w wyszukiwarce prawidłowe, na mapie sektora niektóre błędne.
Jan Socha [XV.1.3], l. 50, zm. 9 sierpnia 1916 r., stróż nocny kościoła zamojskiego, szczątkowy pomnik, litery z tyłu pomnika możliwe do odczytania
w odpowiednim świetle.
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Magdalena Łyś [XV.1.6], żyła lat 54, zm. d. 12 października 1916 r., z figurą MB.
Feliks Wełnowicz [XV.1.17], poległ w 1914 r., bardzo
zniszczony.
Teofila z Przybylskich Broczkowska [XV.3.3], ur. 5 marca 1841 r., zm. d. 18 października 1922 r., z kamiennym
krzyżem.
Wojciech Łyś [XV.3.7], żył lat 64, zm. d. 20 grudnia 1910 r.,
stary kamienny krzyż, lekko pochylony.
Zofia Michalska [XV.5.11], 1820-1900.
Franciszek Michalski, 1825-1908.
Józef Michalski, 1903-1929.
Antonina Kawecka [XV.8.19], l. 89, 1911, róg pd-wsch.
Adam Kawecki, l. 82, 1920, jw.
Jan Przyczyna [XV.5.14], żył lat 67, zm. 18. III.1970 r., jeden z ostatnich
dorożkarzy Zamościa, mieszkał przy ul. Wierzbowej, początkowe groby
alejki wschodniej licząc od południa.
Zofia Przyczyna, żyła lat 74, zm. 22. III. 1974 r.
Helena z Kobielskich Nazarewicz [XV.8.1.], żyła lat 23, zmarła dnia 20
lutego 1916 r., bardzo stary, alejka zachodnia.
Maria de Cot Przesmycka [XV.9.12], 1866-1922 środek sektora, lekko pochylony. „Córka wygnańca z 1863 r., urodzona w Irkucku na Syberii
06.III.1866 r., wychowanka Zielonego Rogu na Ukrainie, zmarła w Zamościu 11.XII.1922. Cześć jej wielkiej czystości duszy, cześć sercu co umiało kochać i cierpiało wiele. Wszystko dla innych, nic dla siebie było jej dewizą”.
Aniela Maria Kawecka [XV.10.20], przeżyła l. 18, zm. d. 2 października
1906 r.
Bronisława Kawecka, 1880-1974, jw.
Józef Turczyński [XV.11.21], żył lat 40, zm. 26 grudnia 1888 r.
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Bolesław Turczyński, żył lat 33, zm. 10 lutego 1920 r.
Weronika z Gołowskich Turczyńska, żyła lat 68, zm. 2 lipca 1926, jw.
Janina Kubin. 1905-1985, jw.
Stanisław Kubin, 1907-2001, absolwent Gimnazjum im. J. Zamoyskiego
w 1928 r., oficer Kujawskiego Pułku Artylerii, więzień oflagów, Srebrny
Krzyż Virtuti Militari za walki nad Bzurą.
Franciszek Bachniak [XV.11.22], 1899-1967, ukończył Konserwatorium
w Krakowie, I skrzypek Filharmonii Krakowskiej, 1930-44 – nauczyciel
muzyki w Kowlu, 1944 – Szkoła Muzyczna w Lublinie, organizator szkoły
muzycznej w Zamościu i pierwszy dyrektor w l. 1948-1961, grób na samym zakręcie w części pd-wsch.
Antonina z Żochowskich Uziembłowa [XV.12.5], żyła lat 73, zm. 21 lipca
1923 r., bardzo zniszczony.
Józefa z Kuraszkiewiczów Przywarska [XV.12.14], żyła lat 56, zm. d.
9.VIII.1920 r.
Aleksander Przywarski, żył lat 71, zm. d. 02.XII.1929 r.
Marianna Kuraszkiewicz, żyła lat 85, zm. d. 25.XII.1907 r.
Pius Mazur [XV.13.3], ur. d. 11 lipca 1919 r., zm. d. 5 grudnia 1924 r.
Katarzyna z Talandoskich Cielecka [XV.14.10 a], przeżyła l. 72, zm. d. 14
marca 1896,
Ludwik Cielecki, żył lat 24, zm. d. 2 sierpnia 1907 r.
Marjanna z Winiarskich Godziszewska [XV.15.1], l. 52, 1913, zawoalowana kobieta oparta o krzyż.
Franciszka z Żalińskich Górska [XV.16.4], zmarła 5 maja 1997 r. w wieku 80 lat, długoletnia wielce zasłużona nauczycielka matematyki w I LO
w Zamościu, popularnie zwana „Franią”.
Władysław Antoniszewski [XV.18.4], 1880-1953, w latach 1917-22 radny
miejski oraz ławnik, posiadał duże gospodarstwo u zbiegu ul. Lubelskiej
(Piłsudskiego) i Sadowej, zw. „ogrodem Antoniszewskich”, do dzisiejszego dnia starsi Zamościanie używają tej nazwy wspominając dawne dzieje.
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Jan Begiełło [XV.18.9], 1880-1944, w 1917 r. zatrudniony jako ogrodnik
miejski, w 1921 sadził pierwsze drzewa w parku miejskim, członek założyciel Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.
Katarzyna Begiełło 1963, jw.
Jadwinia Begiełło, 1925, jw.
Konstanty Paschalski [XV.19.1], ur. 07.III.1862, zm. 24.VI.1921 r., muzyk, kompozytor, autor i współautor podręczników do gry na skrzypcach i śpiewu, ukończył Konserwatorium w Warszawie, przez 8 lat grał
w orkiestrze Teatru Wielkiego, w latach 1918-1921 mieszkał w Zamościu,
gdzie uczył śpiewu i muzyki w obu Gimnazjach. Bardzo ceniony i lubiany nauczyciel.
Maria z Godziszewskich Różycka [XV.18.3], żyła l. 23, zmarła dnia 07
marca 1892 r.
Wojciech Godziszewski, l. 45, 1872, jw.
Maria Godziszewska, l. 74, 1891, jw.
Pomnik z figurą MB. Białe, częściowo nieczytelne tablice:
Władysław Cielecki [XV.18.13], l. 67 [?].
Barbara z Cieleckich Pierożyńska, l. 92 [?].
Feliks Kiełbiński, 1999.
Irena Kiełbińska [?].
Stefan Madler [XV.19.3], 1887-1919, ur. w Łodzi, w zamożnej rodzinie czeskich osadników przybyłych do Polski przy końcu XVIII w., doktor medycyny, UJ. Wraz z żoną Wandą, 3-letnim synkiem Zbigniewem i 3-miesięczną Anną, przyjechał do Zamościa wiosną 1918 r. Musiał być niezwykłym człowiekiem, skoro został lekarzem powiatowym, prezesem nowo
powstałego Klubu Republikańskiego, czynnym działaczem Straży Kresowej i Rady Opiekuńczej, oraz ławnikiem. W bardzo krótkim czasie dał się
poznać jako wybitny i ofiarny lekarz i działacz. Zmarł 19 kwietnia 1919
roku zaraziwszy się tyfusem w czasie wielkiej epidemii. Jego pogrzeb był
wielką manifestacją mieszkańców Zamościa i okolic.
Ewa Wanda Madlerowa [XV.19.3], grób symboliczny, 1890-1969. Urodziła się w Krakowie w ziemiańskiej rodzinie Lippomanów pochodzącej
z Włoch [Lippomani], Studiowała biologię na UJ, wybitnie uzdolniona,
studia doktoranckie pod kierunkiem słynnego profesora Odo Bujwida
przerwał wybuch wojny, ślub ze Stefanem Madlerem, ewakuacja miesz-

Anna Sokołowska

Znani zamościanie na cmentarzu parafialnym w Zamościu 

99

kańców Krakowa do Chocenia w Czechach, tam przychodzi na świat
syn Zbigniew, na wiosnę 1918 r. rodzina powiększona o córkę Annę,
przyjeżdża do Zamościa. Wanda Madlerowa otwiera laboratorium chemiczno-bakteriologiczne przy ul. Stolarskiej. Po tragicznej śmierci męża,
skupia się na pracy pedagogicznej w Gimnazjum Żeńskim, żeby przeżyć
z dwójką dzieci. W 1922 r. zostaje pierwszą samodzielną dyrektorką tejże
szkoły. Obdarzona niezwykłym umysłem, zostaje niestrudzoną organizatorką wydarzeń społecznych, dobroczynnych oraz kulturalnych, współpracując z ikonami tamtych czasów: dr. Zygmuntem Klukowskim, dyr.
Kazimierzem Lewickim oraz Henrykiem Rosińskim, adwokatem oraz
największym bibliofilem w mieście. W 1925 zostaje delegatką na I Zjazd
Bibliofilów w Krakowie, w 1927 uczestniczy w I Polskim Zjeździe Matematycznym we Lwowie. Po pięknej karcie zapisanej w Zamościu, przenosi się w 1929 r. do siostry, do Białej Podlaskiej. Tam znowu daje się poznać
jako wspaniała nauczycielka, dyrektorka Gimnazjum oraz działaczka.
Po wybuchu wojny prowadzi tajne nauczanie, wstępuje do AK. Aresztowana 26.06.1940 r. zostaje przewieziona na Zamek w Lublinie, potem do
Ravensbruck, gdzie jest poddawana okrutnym eksperymentom. W obozie uczestniczy w tajnym nauczaniu – Uniwersytet w Lund ma w zbiorach ręcznie pisaną na kradzionym papierze książeczkę do nauki łaciny.
W 1945 r. Szwedzki Czerwony Krzyż przewozi Wandę Madlerową wraz
z kilkunastoma tysiącami więźniarek do Szwecji. Madlerowa podejmuje
pracę w polskich szkołach, działa w polskich organizacjach politycznych
i kombatanckich, do końca życia jest niezwykle cenionym pracownikiem
Ogrodu Botanicznego w Berginsk. Tuż przed śmiercią, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie przyznaje jej Złoty Krzyż Zasługi. Spoczywa
na cmentarzu Haga Norra w Sztokholmie.
Zbigniew Madler [XV.19.3], grób symboliczny, student medycyny, UJ,
członek AK, ps. Majewski, 17.07.1944 roku żona widzi go ostatni raz
w straszliwym więzieniu przy ulicy Łąckiego we Lwowie. Prawdopodobnie zamordowany na terenie więzienia.
Obszerna nota biograficzna Wandy Madlerowej pisana w roku Jubileuszu
100-lecia II LO.
Bolesław Bajankiewicz [XV.21.5], 1883-1953, działacz społeczny, sekretarz
Sejmiku oraz redaktor „Ziemi Zamojskiej”, burmistrz Zamościa w l. 19291932, działacz Tow. Opieki nad Zwierzętami, członek komitetu budowy
kościoła św. Krzyża.
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Malwina Bajankiewicz, l. 83, 1978, filantropka, autorka wierszy publikowanych w „Ziemi Zamojskiej”, jw.
Wiesława Zofia Olejnik, l. 93, 2008 r., długoletnia nauczycielka szkół zamojskich, jw. grób przy alejce zachodniej.

SEKTOR XVI

Henryk Gisges [XVI.1.3], 1862-1940, ur. w Zwierzyńcu, gimnazjum filologiczne w Warszawie, prawo na UW, był sekretarzem wydziału hipotecznego przy zamojskim Sądzie Pokoju, następnie sędzią pokoju w Krasnymstawie, w latach 1919-1930 pracował jako sędzia w Sądzie Okręgowym w Zamościu, był radnym miejskim, współzałożycielem Tow. Muz.-Dramatycznego (1906), do niego należała willa przy Orlicz-Dreszera 26.
Wanda Gisges, 1868-1953, ur. we Frampolu, znana filantropka, jw.
Franciszek Kowrach-Kowrowski [XVI.1.3], 1870-1941, lekarz dentysta,
ur. w Rosji, syn powstańca 1863 r., dyplom w 1903 r., w czasie rewolucji
opuszcza Kaukaz, w Zamościu osiedla się w 1922 r., mieszka przy Orlicz-Dreszera, pracownia dentystyczno-techniczna przy Lubelskiej (Piłsudskiego), był również dentystą szkolnym.
Anna z Czechowiczów Kowrach-Kowrowska, 1882-1960, ur. w Rosji,
wykształcona w Petersburgu, była nauczycielką muzyki, do końca życia
przychodziła na cmentarz w toczku i czarnym welonie.
Romuald Kowrach-Kowrowski, 1917-1942, student medycyny we Lwowie, zginął w Oświęcimiu.
Aniela z Gresztów Kowrach, 1918-2013, żona Romualda, II voto Hasiak, jw.
Józef Czechowicz, lat 43, zg. śm. trag. w 1930, ur. w Rosji, studia w Moskwie, od 1920 w Zamościu, lekarz społecznik, komendant rej. szpitala
wojskowego w Zamościu, płk WP, jw.
Edward Fiala-Czuryłowski [XVI.6.5], l.18, 1944 r., partyzant.
Maria Grzechnik [XVI.6.7], l. 89, 1987, ur. w Radzyńskiem, długoletnia
pielęgniarka, 6 lat w szpitalu wojskowym, 1925-1941 – w zamojskiej Kasie
Chorych, więźniarka Zamku w Lublinie, Ravensbruck (1941-45), po wojnie w wydziale zdrowia w Zamościu, Krzyż Kawalerski OOP.
Bolesław Pachuta [XVI.4.20], 1881-1960, cukiernik, pochodził z okolic
Chodla, w zawodzie cukiernika od 1905 r., w 1931 r. dyplom mistrzowski
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i przenosi się do Zamościa, z bratem Lucjanem (potem w Lublinie) prowadzi ciastkarnię w piwnicy na rogu Moranda i Kościuszki.
Stanisław Pachuta, 1915-1990, syn, ur. w Lublinie, od 1931 w Zamościu,
ukończył tutejszą szkołę przemysłową, w l. 30 pracował w Lublinie, od
1944 wytwarzał cukierki w Zamościu, od 1948 zakład cukierniczy w Rynku Wielkim 12, prawie pół wieku był to jeden z dwóch renomowanych
zakładów w mieście, a w l. 80 największy w mieście. Obecnie w tym miejscu nadal jest cukiernia.
Franciszek Chałupka [XVI.6.16], 1902-1983, ur. w Wieluniu, przodkowie
byli Czechami, przedsiębiorca, zasłużony działacz zarządu krajowego,
wojewódzkiego i miejskiego „Caritas”, sekretarz Rady Nadzorczej PSS
Robotnik.
Lucjan Górski, 1931-1985, ur. w Surażu, Białostockie, uczył się gry na organach w Salezjańskiej Szkole Organistycznej w Przemyślu, u prof. Feliksa
Rączkowskiego, wirtuoza światowej sławy. Był cenionym nauczycielem
Szkoły Muzycznej w Zamościu, przeszło 30 lat organistą w kościele św.
Mikołaja, prowadził wokalne zespoły amatorskie, uczył również w PLSP,
zasłużony działacz Zamojskiego Tow. Muzycznego, jw.
Mieczysław Pacewicz [XVI.7.4], 1855-1939, sędzia, był wiceprezesem
Sądu Okręgowego w Zamościu, odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.
Zofia Pacewicz, 1889-1958, jw.
Zygmunt Pacewicz, żołnierz ZWZ, lat 23, zginął w Oświęcimiu w 1942, jw.
Ignacy Szaniawski [XVI.7.9], 1790-1871, ur. w Szaniawach, Łukowskie,
szlachcic, w 1866 przybył z Siedlec do Zamościa, kapitan b. Księstwa Warszawskiego.
„Józefowi Strokowskiemu, uczniowi Gimnazji Warszawskiej, dnia 5 sierpnia 1847 w 18 roku życia swego zgasłemu, najlepszemu synowi i bratu,
głębokim żalem przejęci rodzice, brat i siostry ten Pomnik poświęcając,
przechodnia proszą o pobożne westchnienie”. Napis na płycie za pomnikiem ks. Adolfa Burlewicza [XVI.7.13].
Stanisław Szpyra [XVI.7.14], 1907-1983, długoletni organista kolegiacki,
ur. w Wysokiem, w Kolegiacie od 1936 r. Przez cały okres pracy prowa-
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dził znany chór, który na początku swego istnienia zaśpiewał z Feliksem
Nowowiejskim grającym na organach dnia 8 listopada 1936 r.
Henryk Kosmalski [XVI.8.1], 1883-1929, ur. we Włodawie, studiował
prawo na uniwersytecie w Odessie, w Zamościu od 1918 r. Został wtedy
ławnikiem, od 1919 r. wiceburmistrzem, w latach 1920-1929 burmistrzem,
członek Sejmiku Powiatowego i Wydziału Powiatowego, wzorowy gospodarz miasta. Dzięki jego staraniom powstały: elektrownia, piekarnia, park miejski, szkoła rzemieślnicza, została odbudowana Cela Łukasińskiego, był prezesem oddziału Związku Stow. Spożywców, potrafił
w interesie miasta łączyć różne odłamy polityczne, popularny działacz
charytatywny, przez wszystkich lubiany i szanowany. Jego pogrzeb był
wielką manifestacją społeczeństwa Zamościa. Jego syn zginął jako lotnik
pod Dunkierką.
Władysław Oleszek [XVI.8.2], 1894-1948, ur. w Bondyrzu, po ukończeniu
Seminarium Nauczycielskiego kierował szkołą w Rachodoszczach (od
1916), skąd w 1927 r. przybył do Zamościa, od 1931 do końca życia pełnił
funkcję kierownika Szkoły Nr 2 w Nowej Osadzie, w latach 1924-35 stał
na czele oddz. powiatowego ZNSP, należał do czołowych działaczy postępowych oświaty na Lubelszczyźnie, zainicjował i przez rok redagował
kwartalnik „Ognisko Zamojskie” (1931-32),
działał w Radzie Miejskiej, ZMW, w Radzie
Szkolnej, Klubie Obywatelskim, organizował
kursy nauczycielskie.
Marianna Oleszek, 1986, jw.
Krystyna Oleszek, 1991, jw.
Lucjan Potyrański [XVI.9.2], 1985-1927., część
rzeźby nad Aniołem.
Zdzisław Potyrański, l. 60, 2013, grobowiec
Potyrańskich największy w sektorze.
Bronisława Milerowa [XVI.9.6], 1893-1939,
żona słynnego profesora obu Gimnazjów, a po
wojnie I LO. Profesor jest pochowany na Powązkach.
Na wyróżniającym się pomniku ze statuą MB
znajduje się następujący wiersz:
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W nieskończoności Go
znajdziesz ogromie
I w każdym pyłku
I każdym atomie
W każdej istocie Go
szukaj, roślinie
Lecz nade wszystko
W każdym dobrym czynie.

SEKTOR XVII

Maria Głogowska [XVII.2.8], 1890-1953,
długoletnia nauczycielka języka francuskiego w Gimnazjum Żeńskim, po wojnie w II LO, podczas okupacji uczestniczka tajnego nauczania.

Jan Kazimierz Widaj [XVII.2.11], 19001949, str. ogniomistrz, były więzień
Oświęcimia i Buchenwaldu. Wyróżniający się pomnik w pierwszym rzędzie kwatery z fotografią więźnia obozu
hitlerowskiego.

SEKTOR XVIII

brak grobów odpowiadających kryteriom.

SEKTOR XIX

Lucja z Kwiatkowskich Burdowa
[XIX.2.7], 1914-2007, bardzo ceniona nauczycielka biologii, kilka lat w l. 50 w II
LO, potem w I LO.

Leszek Łojewski [XIX.15.2], 1944-2013,
dyplom Wyższej Szkoły Wojsk Łączności,
w 1991 założyciel i pierwszy komendant
Straży Miejskiej, tworzył Muzeum Katedralne i był jego kustoszem do 1996 r.,
w latach 1992-2012 prowadził sklep z antykami naprzeciw Poczty przy ul. Kościuszki, wraz z żoną Zofią wykonał pracę ich życia: uporządkował krypty kolegiackie – szczegółowy opis
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w wywiadzie Agnieszki Juzwy-Ogińskiej z lutego 2004 r.: Podziemia Kolegiaty zamojskiej – Pro Memoria, Nr 1/10.
Wiktorowicz Zofia [XIX.32.49], 1909-1989, ur. w Zamościu, w latach 20.
pracowała w kancelarii Leśmiana (K. Czubara, „Dawniej w Zamościu”,
zdjęcie Leśmiana z pracownikami Kancelarii, str. 121), w latach 1951-1975
związana z Domem Kultury, w którym prowadziła zespół taneczny. Reżyserowała widowiska baletowe i obrzędowe, przedstawienia teatralne,
przygotowała wielką dziecięcą grupę taneczną na dożynki w 1980 r.,
bardzo lubiana i ceniona przez młodzież, w 1960 r. otrzymała nagrodę
ministra kultury, w 1981 r. Tytuł Zasłużonego Obywatela m. Zamościa.
(Dożynki wojewódzkie 1970, You Tube, przygotowane przez Zofię Wiktorowicz)
Stanisław Wiktorowicz, 1907-1966, inżynier, wieloletni radny, przewodniczący MRN, działacz SD, społecznik, jw.
Wojciech Bednarczyk [XIX.35.24], l. 52, 1936.
Hipolit Kozioł [XIX.37.25], 1907-1987, nauczyciel, działacz oświatowy,
archiwista, regionalista, ur. w Kalinowicach, ukończył Seminarium Nauczycielskie w Szczebrzeszynie. W 1944 r. Przybył do Zamościa, gdzie
uczył w szkołach podstawowych, ostatnia była Szk. Nr 2, jednocześnie
przez kilka lat pracował w Archiwum Powiatowym, którego był organizatorem i pierwszym kierownikiem (1950-60), prezes Oddziału Pow.
ZNP, członek pierwszej po wojnie MRN, działał w SL, współzałożyciel
Tow. Miłośników Zamościa (1957), autor monografii o Seminarium Naucz. w Szczebrzeszynie, autor artykułów o tematyce regionalnej, nieopublikowanych prac historycznych o Regionie. Odznaczony Krzyżem Ofic.
OOP, tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL. Jego imię nosi pracownia naukowa Archiwum Państwowego w Zamościu.
Czesława Kozioł 1908-1993, nauczycielka, od 1945 w zamojskich szkołach,
prowadziła z mężem amatorskie zespoły teatralne. Mieli ośmioro dzieci,
m.in. Urszulę Kozioł, absolwentkę II LO, znaną poetkę i pisarkę, mieszka
we Wrocławiu i Andrzeja, członka Grupy VOX, jw.
Jan Cieślak [XIX.32.13], 1903-1988, internista, zasłużony i szanowany lekarz, w latach 1950-73 ordynator oddziału wewnętrznego męskiego, wychowawca kilku pokoleń lekarzy.
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Regina z d. Brzozowska Cieślak, 1910-2007, absolwentka Gimnazjum
Żeńskiego w Zamościu, ich córka Maria autorką pamiętnika z lat szkolnych w II LO, cytowanego w „Dziewczętach w Fartuszkach” Bogumiły
Sawy. Panią Doktorową można było często spotkać na rynku Nowego
miasta kupującą owoce i warzywa, zawsze elegancko ubraną i obowiązkowo w kremowych ażurowych rękawiczkach, jw.
Zdzisław Zygarlicki [XIX.39.75], 1938-2009, studiował ekonomię na
UMCS, handlowiec, pasjonat lotnictwa, współtwórca aeroklubu zamojskiego, aktywny działacz, skarbnik.
Julian Tyczkowski [XIX.32.15], l. 75, 1976, internista, ftyzjatra, rentgenolog, studia we Lwowie, w 1934 przybył do Zamościa, lekarz powiatowy,
kierownik przychodni przeciwgruźliczej, w czasie wojny w konspiracji,
pomagał partyzantom, Żydom, w l.1950-52 więziony, zrehabilitowany,
w 1956 wrócił do Zamościa, do końca pracował w przychodni kolejowej.

SEKTOR XX

Mieczysław Grossman [XX.1.9], 1909-1982, długoletni zasłużony organista Kolegiaty.
Stanisława z Żochowskich Kunowa [XX.2.14], 1911-1954, nauczycielka
szkół średnich, przed wojną Gimnazjum Kupieckiego, w czasie wojny
była jedną z organizatorek tajnego nauczania, w jej mieszkaniu w Rynku
Wielkim 21 miała miejsce tajna matura w 1944, w konspiracji pod ps. Antonina, tuż po wojnie była dyrektorką Gimnazjum, przekształconego w II LO.
Jan Kuna, 1905-1974, mąż Stanisławy, również
nauczyciel szkół średnich, jw.
Pomnik na grobie Stanisławy Kunowej jest
dziełem Jana Siedleckiego.
Władysław Klimek [XX.1.20], 1902-1995, długoletni zasłużony kościelny kolegiacki, ten
który bez lęku zawieszał fioletową zasłonę na
krzyżu pod sklepieniem.
Wanda Popławska [XX.12.6-8], 1883-1952, pochodziła z Podola, studiowała w Odessie i na
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UJ, życie poświęciła wychowaniu młodzieży wiejskiej, ponad 25 lat była
dyrektorka i nauczycielką szkoły rolniczej w Sitnie (1924-1950), w 1927
gościła w szkole prezydenta Mościckiego, w czasie wojny w konspiracji,
ps. „Sitko” i „Jastrzębiec.”
Kornelia Popławska, 1906-1989, córka, artysta plastyk, jw.
Eugeniusz Hajkowski [XX.12.20], 1907-1983, urodził się w Brodach na
Kresach, szkołę średnią ukończył we Lwowie, pod koniec 1927 przyjechał
do Włodzimierza, stałą posadę znalazł w roku 1928 w Gimnazjum im.
M. Kopernika, gdzie pierwszy raz zetknął się z Michałem Bojarczukiem,
przyszłym kolegą i dyrektorem w I LO w Zamościu. W 1934 ukończył
zaocznie Konserwatorium Pedagogiczne dla nauczycieli śpiewu i muzyki. Prawdziwą jego pasją był jednak sport i tej pasji poświęcał każdą
wolną chwilę. Młody Eugeniusz Hajkowski podejmuje działalność nowatorską, jaką wówczas była popularyzacja sportu wśród dziatwy szkolnej.
W czasie wojny prowadzi tajne nauczanie w l. 1941-44. Przed wkroczeniem Armii Radzieckiej wraz z Wojskiem Polskim na Wołyń, Niemcy
zaczynają wywożenie polskiej ludności cywilnej na Majdanek. W czasie
jednego z postojów, rodzinie Hajkowskich udaje się uciec z dziećmi. Po
dramatycznej tułaczce docierają do Zamościa. W lipcu 1944 następuje ponowne spotkanie Eugeniusza Hajkowskiego z Michałam Bojarczukiem.
Obaj zaczynają pracę w koszmarnych warunkach w I LO. Młodzież pomaga organizować sprzęt szkolny, sprzątać sale, ściągać sprzęt sportowy.
W 1947 Profesor kończy kurs wychowania fizycznego w Szklarskiej Porębie, w 1948 kolejny kurs we Wrocławiu, potem narciarski w Głodówce
k/Bukowiny, w 1953 zaocznie kończy AWF w Warszawie. Pomału powstają szkolne sekcje: gimnastyczna, na krótko bokserska, siatkarska, koszykowa, szermiercza, piłki nożnej. Nieśmiałych Profesor uaktywnia, uczy
współzawodnictwa, słynne są jego rajdy piesze dla uczniów, obozy stałe
i wędrowne, wycieczki autokarowe do najsłynniejszych miejsc w Polsce.
Uczniowie odnoszą sukcesy na zawodach w Lublinie oraz w Warszawie.
Najciekawszym pomysłem Profesora było założenie pierwszego, pionierskiego, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w 1957 r. Tę właśnie
nazwę spośród paru propozycji wybrał Profesor. Inne jego pasje to fotografowanie. W kole fotograficznym „Foto” wielu zawodowych teraz fotografów zdobywa pierwsze szlify. Klub Filmowy „Żak” jest jedynym klubem szkolnym w kraju. Gdy przeszedł na emeryturę został społecznym
Inspektorem Ruchu Drogowego. Uczył dzieci i młodzież zasad ruchu
drogowego, szkolił i wydawał karty rowerowe, sam robił i rozdawał lam-
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py oświetleniowe rolnikom jeżdżącym furmankami, miał uprawnienia
do kontroli ruchu na drogach. Razem otrzymał 57 dyplomów uznania,
w tym 9 od władz warszawskich, niezliczoną ilość medali od władz wojewódzkich i centralnych, Srebrny Krzyż Zasługi w 1956 i Krzyż Kawalerski
OOP w 1956 r. Maria z Książyńskich Hajkowska, 1907-1984, pochodząca
z Olbromia, do Włodzimierza pojechała za starszą siostrą. Tam poznała
i poślubiła Eugeniusza Hajkowskiego, jw. (AWF w W-wie, Filia w Białej
Podlaskiej, Roland Wyrostkiewicz, praca magisterska pt. Eugeniusz Hajkowski – pionier wychowania fizycznego na Zamojszczyźnie, B.P. 1981).
Fryderyk Plattner [XX.12.28], 1890-1928., ojciec pochodził ze Szwajcarii. Napis na płycie grobu: „Harcerz i legionista, niestrudzony bojownik
o wolność i niepodległość, odszedł z posterunku dnia 9 VI 1928 r.” Wybitny działacz społeczny, samorządowy i niepodległościowy, studia we
Lwowie, legionista, działa na terenie całego kraju wkładając duszę w pracę oświatową z ludem, instruktor Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Kółek Rolniczych. W 1923 przybył do Zamościa, był referentem oświatowym Sejmiku, jednym z redaktorów „Ziemi Zamojskiej”, pisał liczne
artykuły o tematyce społecznej, okolicznościowej, patriotycznej, wygłaszał mnóstwo odczytów i pogadanek, organizował obchody i akademie,
w przeciągu kilku lat pobytu w Zamościu stał się jedną z czołowych postaci miasta. Nikt nie spodziewał się tego, nawet najbliżsi, że zakończy
swe życie tragicznie. Dr Zygmunt Klukowski wspomina, że tłumy ludności wiejskiej i miejskiej z wielkim żalem odprowadzały jego zwłoki na
cmentarz.
Zofia Plattnerowa, zm. w 1941 r., jw.
Apolonia Szynkarczuk, l. 23, 1926, z drugiej strony pomnika o podst. kwadratowej Antoni Szynkarczuk, ur. 25.II.1910, zm. 6.XI.1987, pomnik przylegający do [XX.12.37].
Jan Nepomucen Wolski [XX.13.5], 1887-1947, kupiec zamojski, działacz
Stowarzyszenia Kupców Polskich, więzień Rotundy, w Warszawie przeżył Powstanie, powrócił do Zamościa.

SEKTOR XXI

Stanisław Dziuba [XXI.3.1], 1886-1968, ur. w Zamościu, nie skończył
prawa na uniwersytecie w Kijowie, w 1905 aresztowany za antyrosyjską demonstrację, do r. 1915 w redakcji Kuriera Lubelskiego, ponownie
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aresztowany, więziony w Mińsku i Orle,
w sierpniu 1918 zostaje wiceburmistrzem, w listopadzie tegoż roku komisarzem Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, wybitny działacz
społeczny i polityczny, pierwszy starosta
powiatu zamojskiego, szef miejscowego
PSL, przemysłowiec, po ojcu Andrzeju odziedziczył kaflarnię przy ul. Przemysłowej (do dziś pozostały budynki,
a obok ładna drewniana willa w ogrodzie), światowy człowiek, oczytany, znawca literatury, członek zarządu PKO w Zamościu. Po II wojnie
światowej aresztowany przez UB i skazany w 1947 na 3 lata za poglądy
antykomunistyczne, Najwyższy Sąd Wojskowy zmniejsza karę do 2 lat.
W 1950 państwo zabiera kaflarnię. Posiadał jeszcze duże łąki i miał udział
we młynie (obecnie Wiatrak na Nowym Mieście).
Julia Kabas 1903-1985, mieszkała w willi Stanisława Dziuby przy Przemysłowej (Stanisław był wujkiem), córka Bolesława Kabasa, właściciela
Fabryki Powozów, całe życie, tj. od 1927 do 1969, pracowała jako nauczycielka wych. fizycznego w Gimnazjum Żeńskim, a następnie II LO, bardzo lubiana za pogodne usposobienie i łagodną stanowczość, działaczka
harcerska, instruktorka przysposobienia wojskowego kobiet, we wrześniu 1939 r. organizatorka pomocy dla żołnierzy polskich, jw.
Józef Zieliński [XXI.3.23], l. 65, 1922.
Michał Wojniak [XXI.3.24], l. 56, 1925.
Wiktoria Wojniak, 1929, jw.
Maria Matuszewska [XXI.10.1], l. 84, 2015, absolwentka II LO, studiowała biologię w Warszawie, dużo lat uczyła poza Zamościem, potem w II
LO oraz PLSP, działaczka Solidarności, często występowała z ciekawymi
gawędami w Zamojskiej TV kablowej, pisała dla Kroniki Tygodnia, popularność zyskała jej broszura „Miniony Czas Ulicy Browarnej w Zamościu” 1996, gdzie opisała koloryt tej ulicy z jej dzieciństwa i lat szkolnych,
przytaczając rozmowy ze znanymi mieszkańcami Browarnej, historyczne
wydarzenia oraz niezwykle ciekawy słowniczek żargonu Browarnej.
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Lucyna z d. Rojewska Kniaziowa [XXI.17.4], l. 104, 2013, absolwentka
Gimnazjum Żeńskiego, studia na UAM, polonistka Gimnazjum i II LO
od r. 1935/36, uwielbiana przez uczennice, dwukrotnie pełniła obowiązki
dyrektora, w czasie wojny ukrywała zbiory biblioteczne i sztandar szkoły,
brała udział w tajnym nauczaniu, odznaczona Krzyżem Oficerskim OOP,
jej uczennicą była poetka Urszula Kozioł.
Wacław Hordyński [XXI.20.42], l. 48, 1944, farmaceuta, prowadził aptekę
na Nowym Mieście.
Danuta Dziubińska [XXI.21.13], 1931-1994, lekarz pediatra, długoletnia
ordynator oddziału dziecięcego.
Mieczysław Dziubiński, 1928-2001, wenerolog, para znanych w mieście
lekarzy.

SEKTOR XXII

Alejka północna
Matylda z Jirowskich Czerska, zmarła
17.V.1935 r. przeżywszy l. 34, najbardziej okazały pomnik na cmentarzu, rzeźbiony przez
utalentowanego artystę Jakuba Juszczyka
[wyryte imię i nazwisko], żona Stanisława,
przemysłowca, właściciela kamienicy naprzeciw Kolegiaty, zw. „Domem Czerskiego”.
Kondukt żałobny Matyldy zgromadził tłumy
na trasie Bondyrz – Zamość.
Juruś Hauslinger, zmarł w trzeciej wiośnie życia dnia 2 listopada 1934 r., wzruszający grób
synka Pułkownika WP doktora Jana Hauslingera, okulisty, który mieszkał i pracował
w Zamościu ponad 10 lat, najstarszy personel
Szpitala św. Mikołaja zna historię chłopczyka przekazywaną przez kolejne pokolenia.
Stefania Kłosińska, wschodni koniec północnej alejki, l.68, 1957, nauczycielka szkół zamojskich.
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Józef Karpowicz, wschodni koniec północnej alejki, 1865-1938, wiceprezes
Sądu Okręgowego, znany filantrop, za długoletnią działalność filantropijną został członkiem honorowym Tow. Dobroczynności.
Alejka południowa
Janina z Czarneckich Deczkowska, [XXII], 1913-1991, urodziła się w Dąbrowie Górniczej, studia na UJ, również na UJ skończyła Studium Pedagogiczne, a następnie zdała egzamin państwowy na nauczyciela szkół średnich, w czasie okupacji uczestniczyła w tajnym nauczaniu w Gimnazjum
Sióstr Niepokalanek w Maciejowie na Wołyniu, w Zamościu od 1944 r.,
wspaniała łacinniczka, bardzo logicznie wprowadzająca zawiłości gramatyki łacińskiej, wymagająca ale bardzo lubiana i szanowana, z dużym poczuciem humoru, zawsze pedantycznie elegancka, całe życie pracowała
w II LO, gdzie prowadziła również bibliotekę.
Julia z Zakrzewskich Rycykowa, pomnik pod drzewem z ładną figurą
MB, l.80, 1937.
Wanda z Gierżantowiczów Sokołowska, trzeci grób od pd-zach. końca
alejki, studia na UW, rusycystka, od 1953 do 1990 uczyła w II LO, równocześnie w Techniku Rolniczym, TSWL i filii UMCS, miała 10 olimpijczyków na szczeblu centralnym, ok. 20 na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, prowadziła zespoły wokalne, za swą pracę dydaktyczną i społeczną otrzymała Krzyż Kawalerski OOP.

SEKTOR XXIII

Rzędy od północy, groby od zachodu
Marcin Zub [XXIII.1.1./1.2], 1873-1946, długoletni grabarz cmentarza parafialnego, mieszkał z rodziną w domku na rogu sektora XX.
Hieronim Zub, 1895-1953, syn Marcina, również grabarz, uczestnik powstania zamojskiego, jedyny z trzech braci, który przeżył, jw.
Franciszek Zub, 1896-1918, syn Marcina, zginął w czasie powstania zamojskiego, „żył lat
22, zm. śmiercią trag. dn. 28.XII. 1918 r.”
Bronisław Zub, 1899-1918, syn Marcina, druga
ofiara powstania zamojskiego, „żył lat 19, zm.
śmiercią trag. dn. 28.XII. 1918 r.”
Marja Zub, 1946, jw.
Feliksa Zub, 1980, jw.
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Wacława Marta Zub, 1995, jw.
Bronisław Zub, 2006, jw.
Rodzeństwo Szajewskich, odnowiony mały pomnik w pierwszym rzędzie [XXIII.1.4].
Jan Sapiłka [XXIII.1.10], zmarł w 1901 r.
Katarzyna z Górskich Kitka [XXIII.2.2], przeżywszy lat 54 zm. d. 11 marca
1912 r.
Anna Mazur [XXIII.10.2], 1871-1934.
Tekla Mazur, 1890-1980, jw.
Jan Mazur, 1899-1969, jw.
Wincenty Mazur, 1905-1923, jw.
Barbara Mazur, 1925-1928, jw.
Jan Grygiel, 1907-1999, jw.
Janina Grygiel, 1922-1984, jw.
Józef Winiarski [XXIII.3.3], przeżywszy lat 81, zmarł d. 23 stycznia 1900 r.
Wojciech Winiarski, zm. w 1923 r., jw.
Jan Koziołek [XXIII.10.13], ur. dn. 9.V.1893, zm. 2.VI.1961 r., pochodził
z Wielączy, ukończył gimnazjum i szkołę oficerską, brał udział w wojnie
bolszewickiej, od 1921 uczył w Wielączy i Lipsku, w 1935 został kierownikiem Szkoły nr 6, udział w kampanii września 1939, komendant W.S.O.P,
Obwód AK Zamość, ps. „Krzysztof”, po wysiedleniu z domu przy ul. Jasnej wyjechał w radzyńskie, po wojnie wrócił do Zamościa i na stanowisko kierownika szkoły, jego wielką zasługą była budowa nowego gmachu
Szkoły nr 6, prezes Oddziału Powiatowego ZNP.
Anna Koziołek, l. 54, 1952, jw.
Roman Cioch [XXIII.11.13], 1905-1992, lekarz laryngolog, UW, lekarz 6 p.
Lotn., od 1937 w Instytucie Lekarskim Lotnictwa, w czasie okupacji ordynatorem w szpitalu ujazdowskim w W-wie, działacz ruchu oporu, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari (1944), po wojnie w TSWL-u w Zamościu,
w 1950 zorganizował oddział laryngologiczny, którego został ordynatorem aż do emerytury.
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Pelagia Irena Cioch, 1912-1993, poznała swego późniejszego męża w czasie powstania warszawskiego, jw.
Jacek Cioch, 1950, jw.
Władysław Skowera [XXIII.11.10], 1904-1968, wojskowy, w 1939 w Armii
„Kraków”, później „Małopolska”, srebrny Krzyż Virtuti Militari, przy
końcu wojny komendantem obwodu zamojskiego WiN, ps. „Orkan” więziony od 1950-56, przy końcu l. 50 kierował Teatrem Ziemi Zamojskiej.
Marianna Skowera, 1907-1986, jw.
Władysław Kabat [XXIII.11.2], ur. dn. 7.I.1893 r. w Jeżowie Łódzkim, zm.
dn. 29.I.1974 r., w Zamościu od 1933, w czasie okupacji ocalił dokumenty
obu gimnazjów, prezes spółdzielni „Robotnik”, współzałożyciel i długoletni kustosz Muzeum Ziemi Zamojskiej.
Adolfina ze Stefańskich Kabatowa, ur. we Lwowie, 1892-1955, jw.
Janina z Kabatów Durkowa, l. 43, 1964, jw.
Stanisław Durko, 1913-1990, inżynier elektryk – Politechnika Lwowska,
brał udział w kampanii wrześniowej, w 1940 przybył do Zamościa, pracował w elektrowni, uczył fizyki na tajnych kompletach, po wojnie nauczyciel w II LO, Szkole Przemysłowej, PLSP oraz Technikum Ekonomicznym,
ponownie praca w Zakładzie Energetycznym, jw.
Anna Siwilło [XXIII.11.3], l. 83, 1955.
Paweł Siwiłło, 1923, jw.
Piotr Siwiłło, 1862-1962, walczył jako ochotnik w 1920, odzn. Krzyżem
Virtuti Militari, właściciel jednego z najpopularniejszych winno-kolonialnych sklepów staromiejskich, po wojnie, po utracie sklepu pracował
w PSS, jw.
Leonita Rams, l. 86, 1987, jw.
Stanisław Rams, 1903-1979, właściciel sklepu spożywczego na Nowej
Osadzie, właściciel pierwszej zbudowanej po wojnie kamienicy, jw.
Ryszard Rams, 1934-1991, syn Stanisława, popularny działacz sportowy, jw.
Marian Bajdowski [XXIII.12.5], żył lat 69, zm. 6.11.1979, urodzony na Wołyniu. W 1939, pracując jako sanitariusz, odniósł poważne rany oczu. Po
wojnie zamieszkał w Zamościu, gdzie mimo starań lekarzy stracił wzrok
całkowicie. Do końca życia pracował jako doskonały masażysta w szpitalu oraz przychodni przy ul. Partyzantów. Całe miasto znało tego niezwykłego człowieka, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP.
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Aniela Bajdowska, żyła lat 87, zm. 28.04.2007 r., jw.
Stanisław Kulesza [XXIII.12.13], 1904-1984, lekarz ftyzjatra, UW, od 1932
w Zamościu. Założył laboratorium, następnie poradnię przeciwgruźliczą
i mały oddział gruźliczy, sprowadził aparat rentgenowski, w czasie okupacji pracował jako internista i rentgenolog, w l. 70 został kierownikiem
stacji krwiodawstwa, wieloletni ordynator oddziału chorób płucnych, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, tytuł Zasłużony Lekarz PRL.
Zofia Kulesza, l. 95, 2010, jw.
Stanisław Jerzy Kulesza, l. 69, 2010, lekarz, jw.
Tadeusz Onyszkiewicz [XXIII.13.12], 1906-1988, ur. we Lwowie, Gimnazjum im. Stefana Batorego, Uniwersytet Lwowski, przy końcu 1938
wygrał konkurs na stanowisko ordynatora w szpitalu w Zamościu
i 1 stycznia 1939 objął to stanowisko, sławny zamojski chirurg, długoletni
dyrektor szpitala, a potem, do emerytury, ordynator oddziału chirurgii,
społecznik, czołowy przedstawiciel inteligencji zamojskiej, lwowianin
o niebywałej kulturze, rozbudował i unowocześnił szpital, był wzorem
i wychowawcą dla wielu pokoleń lekarzy. Jako chirurg – przez 18 lat jedyny w całym powiecie – miał lekką i niebywale szczęśliwą rękę. W czasie
okupacji (AK, ps. „Hiacynt”) leczył i ukrywał ludzi podziemia, jeńców sowieckich – ponad 500, szkolił sanitariuszki, jeździł do rannych partyzantów i do getta. Dziękczynny list Eliasza Epsztajna, byłego prezesa Gminy
Żydowskiej, prawdopodobnie uratował życie Doktorowi, gdy UB zaczęło
interesować się jego działalnością w AK. Mimo pochodzenia niemieckiego po matce i babce nie podpisał volkslisty. Legendarny kibic Hetmana,
hojny sponsor, a latach 1957-61 prezes Klubu. Przez 5 kadencji członek
MRN, wpisany do Księgi Zasłużonych dla M. Zamościa w 1981, laureat
Medalu im. B. Moranda w 1988, Zasłużony dla Lubelszczyzny, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Partyzanckim, Krzyżem Oficerskim OOP, w 1979 członek rzeczywisty
Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w 1987 członek honorowy Towarzystwa Chirurgów Polskich. W „Ratuszowej” zawsze czekał na niego
stolik w południowo-zachodnim rogu. W szpitalu krążyły legendy o jego
niespotykanej życzliwości, z jaką zwracał się przez telefon do wiekowej
gospodyni pp. Onyszkiewiczów – pochowana we wspólnym grobie.
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Czesława Balicka Onyszkiewicz, 1905-2006, bardzo dobry lekarz pediatra, w dniu setnych urodzin otrzymała życzenia od prezydenta Zamościa
Marcina Zamoyskiego, jw.
Tomasz Onyszkiewicz, 1940-2004, neurolog, jw.
Józef Mandybur [XXIII.13.3], ur. W 1899 r. we Lwowie, zm.1.VI.1983 r.,
studiował we Lwowie i Wilnie. Na stałe w Zamościu od 1946, kierował
laboratorium, potem do roku 1972 oddziałem wewnętrznym i kobiecym,
do ostatniej chwili pracował w przychodni kolejowej. Był lekarzem wielkiej wiedzy i zasług, powszechnie szanowanym.
Anna z Dziurzyńskich Mandyburowa, ur. 1.I.1878, zm. 22.VI.1948, jw.
Natalia Kozłowska [XXIII.13.8], 1888-1977, herbu Korczak, studiowała
medycynę w Odessie, narodowości rosyjskiej, od 1920 wraz z mężem
Władysławem w Zamościu, pracowała w szpitalu wojskowym oraz szkołach, jedna z pierwszych automobilistek w mieście, zapalona szachistka,
popularna postać w przedwojennym Zamościu.
Władysław Kozłowski, 1883-1946, studia medyczne w Odessie, major
WP, ur. na Podolu, jw.
Według Krzysztofa Czubary niezwykle barwna para lekarzy zamojskich.
Stanisława Hubicka [[XXIII.14.2], 1907-1984, absolwentka Gimnazjum
Żeńskiego z 1926 r., nauczycielka historii w II LO i Szkole Nr 3, jej ciekawe
historyczne opowieści oparte były na niezwykle bogatej wiedzy.
Bolesław Rymgałło [XXIII.14.7], żył lat 93, zm. 28.XII.1980, mgr farmacji,
w Zamościu razem z żoną od 1939, prowadzili aptekę na rogu Browarnej
(Kilińskiego) i Lubelskiej (Piłsudskiego), w kamienicy Gałaszkiewiczów.
W czasie okupacji wraz z żoną dostarczał bezpłatnie leki partyzantom
i wysiedlonym. Ich mieszkanie było konspiracyjnym punktem kontaktowym. Oboje działali w Caritasie. Bolesław był pierwszym przewodniczącym zamojskiego koła Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Helena Rymgałło, ze szlacheckiej rodziny Żółtowskich, żyła lat 62, zm.
28.XII.1957, mgr farmacji, jw.
Romualda Kowalicka [XXIII.16.8], 1941-2001, z domu Prus, absolwentka
zamojskiego PLSP, całe życie związana z zamojskim muzeum, poetka, III
nagroda ogólnopolskiego konkursu poezji religijnej – Zamość 1993, tomik
wiersz „Podwórko” 1997, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, 1996.
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Grób policjantów poległych w 1920 [XXIII.17.1], obok pomnika Dzieci Zamojszczyzny.

SEKTOR XXIV

Rozalia Szwedziuk [XXIV.9.4], l. 68, 1932.
Stanisław Szwedziuk, l. 18, 1919, zginął
w obronie ojczyzny, jw.
Weronika Wawryn [XXIV.9.8], 1908-2001, absolwentka Gimnazjum Żeńskiego w Zamościu, studia w WSP w Wilnie, po wojnie uczyła
w II LO do roku 1947, a następnie w PLSP, aż
do emerytury, malowała kwiaty i martwą naturę, pejzaże, w tym kilka Zamościa, utrwalając widoki, których już nie ma, doskonałe portrety, tak delikatne jak delikatna była jej dusza.

SEKTOR XXV

Jan Stanisławek [XXV.2.7], 1962, słynny restaurator, długoletni właściciel
Centralnej, w której spotykała się elita Zamościa, menu wyszukane, na
poziomie europejskim, wykwintne trunki, dobra muzyka, profesor obu
gimnazjów Aleksander Szawul lubił zasiadać przy fortepianie, restauracja rozsławiana przez tak znamienitych gości jak dr Zygmunt Klukowski,
Józef Czechowicz, Maria Dąbrowska, Stanisław Namysłowski czy Mieczysław Fogg.
Stanisława Stanisławek, 1988, jw.
Witold Stanisławek, 2005, syn, jw.
Hospodarewska Anna [XXV..4.3], 1908-1992,
nauczycielka II LO, dystyngowana pani, zawsze elegancka, o niezwykłej kulturze osobistej, uczyła pisma i rysunku technicznego.
Hospodarewski Roman, 1900-1961, uczestnik
kampanii wrześniowej, kpt WP, walczył pod
Iłżą, dostał się do niewoli i do końca wojny
był więźniem Murnau, po wojnie pracował
w handlu i przedsiębiorstwach budowlanych,
był współzałożycielem Ligi Lotniczej w Zamościu, jw.
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Czesław Skarbek [XXV.7.9], l. 63, 1965, nauczyciel szkół średnich, w tym
najdłużej w Technikum Ekonomicznym, pracował w Teatrze Ziemi Zamojskiej, reżyserował i występował jako aktor.
Cyprian Rybiński [XXV.9.4], l. 88, 1967, pracownik kolei, utalentowany
śpiewak, na lekcje jeździł do Warszawy, przed wojną swym tenorem
uświetniał liczne akademie i koncerty, w czasie wojny stracił obu synów
za działalność konspiracyjną, po wojnie, po wyjściu z ubeckiego więzienia, pracował w Ubezpieczalni.
Maria Rybińska, l. 98, 1988, jw.
Zbigniew Rybiński, l. 22, Oświęcim 1942, jw.
Leszek Rybiński, l. 20, Oświęcim 1942, jw.
Kazimiera Rusin [XXV.11.18], 1912-1990, nauczycielka prac ręcznych w II
LO i innych szkołach średnich w Zamościu.
Aleksander Lindert [XXV.11.20], l. 78, 1967, adwokat, doktor praw, po
wojnie prezes Sądu Okręgowego, działacz SD.
Jadwiga Lindert, l. 75, 1973, doktor med., jw.
Skotnicki Henryk [XXV.13.1], 1898-1972, doktor med., świetny okulista,
poliglota, przed wojną przez kilka lat pracował na Bliskim Wschodzie,
w latach 1942-44 ukrywał się z powodu żydowskiego pochodzenia, po
wojnie wrócił do Zamościa, przez wiele lat był ordynatorem oddziału
okulistyki w starym szpitalu, jeden z najaktywniejszych działaczy kulturalnych miasta.
Skotnicka Leokadia, 1917-2000, jw.
Janina Bęben [XXV.13.11], l. 69, 1990, nauczycielka szkół zamojskich, najdłużej w Szk. Nr 3,
Stanisław Bęben, l. 97, 1993, nauczyciel szkół zamojskich, jw.
Eugeniusz Kastorf [XXV.13.20], 1896-1984, Rosjanin, przed wojną przyjął
obywatelstwo polskie, urzędnik sądowy.
Raisa Kastorf, 1909-2000, jw.
Stefan Miagkow, 1871-1954, dawny oficer armii carskiej z Saratowa, który
stacjonował w Zamościu, rodzice Teofili nie zgadzali się na ślub córki z zaborcą, ale gdy pułk odjeżdżał w głąb Rosji, Teofila uciekła ze Stefanem.
Dopiero po wybuchu rewolucji otrzymali od rodziców Teofili pozwolenie
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na powrót do Zamościa. Stefan zajmował się handlem art. spożywczymi.
Mieli syna Grzegorza, który w 1929 zakupił autobus „Ursus” do obsługi
pierwszej linii Zamość – Lublin. W 1944 Grzegorz wyjechał z rodziną do
Hollywood, USA.
Teofila Miagkow, 1874-1964, córka Władysława, wnuka Szymona Służewskiego i Marianny, córki Józefa i Tekli z Kiełbińskich [XIII.26.12], (Służewscy z Zamościa, Potomkowie.../Teofila).
Dwie niezwykłe pary małżeńskie ze względu na narodowość oraz miejsce
spoczynku.
Józef Topornicki [XXV.16.4], l. 99, 2001, Honorowy Obywatel M. Zamościa. Urodził się w Topornicy, rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Zamościu gdy nadeszły wydarzenia 1920 r. Prawie cała klasa
zaciągnęła się do wojska. Topornicki trafił do kawalerii i u boku Piłsudskiego doszedł aż pod Lidę. Kiedy powrócił do Zamościa, żeby kontynuować naukę, Seminarium już zostało zlikwidowane, więc poszedł do
Seminarium w Szczebrzeszynie, a po nim był Wyższy Kurs Nauczycielski
w Warszawie. Uczył matematyki kolejno w Miączynie, Grabowcu, Hrubieszowie i Lublinie, gdzie aresztowany wraz z innymi nauczycielami
trafił na Zamek. Po roku znajomy spolszczony Niemiec pomógł wydostać
się z więzienia. Chcąc uniknąć pacyfikacji, rodzina Topornickich przeniosła się do Tomaszowa. Józef Topornicki działał w konspiracji, uczestniczył w akcjach przeciwko UPA i Niemcom. Po wyzwoleniu przyjechał do
Zamościa i tu pozostał do końca. Na początku krótko uczył w SP nr 5, po
niej była już tylko Szkoła nr 3, której był długoletnim dyrektorem. Z jego
inicjatywy wybudowany został nowy gmach szkoły. Za swą pracę otrzymał wiele medali i odznaczeń.
Leokadia Topornicka, l. 87, 1994, żona Józefa, jw.
Krystyna Biernacka [XXV.16.25], 1924-1970, posłanka na Sejm z ramienia
SD
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Agnieszka Szykuła-Żygawska

Zabytkowe krzyże żeliwne na cmentarzu
parafialnym w Zamościu
Około 1812 roku wytyczono w Zamościu teren pod obecny cmentarz parafialny. Na pierwszych mogiłach stanęły kamienne nagrobki, lub
drewniane krzyże1.
Na wybór materii z której miał być wykonany nagrobek wpływały
różne czynniki: fundusze, dostępność materiału oraz tradycja. Uruchomione w czasach budowy Zamościa kamieniołomy zlokalizowane w miejscowościach na terenie Ordynacji Zamojskiej były czynne przez kolejne
stulecia. Do celów budowlanych i rzeźbiarskich na terenie Państwa Zamoyskich wykorzystywano złoża wapieni litotamniowo-detrytycznych
z Babiej Doliny koło Józefowa, Borsuków, Brzezin, Ignatówki, Lipowca,
Szopowego, Pardysówki, Tarnowoli i Żelebska, a także odmiany tych złóż
z okolic Woli Radzieckiej i Trzęsin. Dostępność materiału, możliwość różnorodnego zastosowania, jak i zwiększone zapotrzebowanie wpłynęły na
jego spopularyzowanie w ciągu kolejnych stuleci. Wykonanie nagrobków
zlecano zazwyczaj warsztatom działającym w pobliżu kamieniołomów.
Drugi z materiałów na nagrobki i krzyże – tańsze, ale zarazem mniej
trwałe drewno – wybierali ubożsi parafianie. Drewniane krzyże powstawały zapewne w warsztatach stolarskich lub były do nabycia w zakładach pogrzebowych w Zamościu. W 2. połowie XIX stuleciu pewną alternatywę w wyborze materiału na nagrobek zaczęło stanowić żeliwo.

Odlewnictwo

W 2. połowie XIX stulecia w większych miastach położonych w sąsiedztwie Zamościa uruchomiono pierwsze fabryki wykonujące żeliwne
1

Przy opracowywaniu tematu korzystałam z: A. Kędziora, Cmentarz w Zamościu, przewodnik
biograficzny, Zamość 1987 oraz D. Kawałko, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994.

120

10 lat Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu

odlewy. W 1874 roku Mieczysław Wolski i Mieczysław Łabęcki założyli spółkę firmową „M. Wolski i S-ka” Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Lublinie2. W 1898 roku pracę rozpoczęła Płoskirowska
Odlewnia Żeliwa i Fabryka Mechaniczna Bejrisza Aszkenazego w Płoskirowsku (obecnie Chmielicki, miasto w zachodniej części Ukrainy, 320
km. od granicy z Polską). We Lwowie działała odlewnia żeliwa Michała
Stefanowskiego w której oprócz elementów ogrodzenia, ozdobnych krat
i balustrad wykonywano także krzyże wieńczące budowle sakralne. Dwie
odlewnie żeliwa funkcjonowały w Końskich: firma „Neptun” I. Mintz
i s-ka oraz fabryka odlewów żelaznych S. Kronenbluma3.
Fabryki specjalizowały się w produkcji różnorodnych metalowych
wyrobów dla rolnictwa, wyposażenia młynów, gorzelni, browarów i cukrowni, ale także np. w wytwarzaniu pomp studziennych własnej konstrukcji. Na sąsiednim względem Zamościa obszarze – w Chełmie i okolicy rozpoznano wyroby dwóch ostatnich. Są to balustrady balkonowe
i schodowe. Można sądzić, że oferta tych fabryk docierała także na interesujący nas teren4.
Spółka firmowa „M. Wolski i S-ka” Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Lublinie prowadziła swoje filie w Zamościu i Hrubieszowie. W 1922 działalność rozpoczęła w Zamościu odlewnia Towarzystwa
Akcyjnego Ziemianin. Ponadto, odlewnia metali kolorowych funkcjonowała w otworzonym w 1938 roku zakładzie Leona Paszycy i Józefa Sucha
przy ul. Gminnej 395. Brakuje jednak informacji jakie konkretnie przedmioty odlewano w owych zakładach. Nie wiadomo, czy wśród oferty
była tak niszowa jak produkcja krzyży.
Ustalenie miejsca realizacji odlewów detali architektonicznych w tym
krzyży, posiadających duże walory estetyczne utrudnia brak sygnatur
i znaków firmowych na tych obiektach.

Żeliwne nagrobki

Wraz z rozwojem przemysłu odlewniczego, pewną alternatywą
w wyborze nagrobka stały się żeliwne odlewy krzyży. Owe novum do2
3
4
5

B. Mikulec, Przemysł Lubelszczyzny w latach 1864-1914, Lublin 1989, s. 107-113; por. też M.
Denys, Zanim powstała SPIMA S.A., „Na przykład” 1995, nr 29.
M. Kilian, Metaloplastyka architektoniczna w zabudowie miejskiej Chełma. Problem
dokumentowania i ochrony. Praca dyplomowa napisana w Katedrze Ochrony Dóbr Kultury
WSZiA w Zamościu, Zamość 2007.
Por. Tamże, passim.
A. Kędziora, Encyklopedia miasta Zamościa, Zamość 2012, s. 393.
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strzega się na cmentarzach parafii
sąsiadujących z Zamościem. Zauważalne, że więcej ich występuje na
cmentarzach położonych na wschód
od Zamościa, szczególnie na nekropoliach prawosławnych.
Do ogrodzenia dawnego cmentarza prawosławnego w Kryłowie
przymocowany jest żeliwny krzyż.
Ma ażurowe belki, zdobione wicią
roślinną. Na skrzyżowaniu ramion
widnieje żeliwny odlew przestawienia Jezusa Chrystusa z dłonią uniesioną w geście błogosławieństwa
i z księgą w drugiej dłoni. Nad nim
jest umieszczony żeliwny odlew wyobrażenia gołębicy symbolizującej
Ducha Świętego6.
Na dawnym cmentarzu prawosławnym w Miączynie stoi osadzony
w kamiennym cokole, odlany w żeliwie krzyż. Ma ażurowe belki: pionową, środkową oraz jeszcze jedną
– dolną, pod nogi Chrystusa – wedle
tradycji bizantyjskiej przebite nie jednym gwoździem, lecz dwoma – każda oddzielnie. Nagrobek pochodzi
z 1896 roku.
Na cmentarzu parafialnym
w Tyszowcach znajduje się żeliwny
krzyż, z odlanym przedstawieniem
trzech Marii u krzyża. Kobiety stoją
na cokole, przytrzymywanym przez
dwa aniołki. Żeliwny odlew ażurowego krzyża z wizerunkiem Jezusa
Chrystusa odbitym na chuście św.
6
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Kryłów, cmentarz parafialny, ogrodzenie wokół grobu, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2009 r.

Miączyn, cmentarz parafialny, krzyż żeliwny, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2006 r.

Pośród innych nagrobków krzyże żeliwne na cmentarzach Kryłowa i okolic omawia
regionalista – Henryk Żurawski w książce Cmentarze Kryłowa i okolic (Kryłów 2012).

122

10 lat Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu

Weroniki jest przymocowany do fasady kaplicy cmentarnej na cmentarzu
parafialnym w Łabuniach. Na tym
cmentarzu znajduje się także żeliwne
ogrodzenie (odlew) ujęte u góry motywem powtarzającego się maswerku oraz żeliwny cokół z takąż, odlaną płytą inskrypcyjną. Znamienne, że
cokół – pierwotnie z pomnikiem na
nim, są ustawione na mogile Ignalji
z Głogowskich Korczyńskiej – córki
unickich rodziców.
Tyszowce, cmentarz parafialny, krzyż
Na cmentarzu w Wielączy pozożeliwny, detal, fot. A. Szykuła-Żygaw- stałością po zabytkowym żeliwnym
ska, 2011 r.
nagrobku jest analogiczny jak w Łabuniach cokół, z fragmentem pionowej belki krzyża (również żeliwnego). Dopełnieniem tego nagrobka jest
– taki jak w Łabuniach – odlew – metalowe ogrodzenie ujęte od góry rzędem maswerku.
Pochodzące z początku XX wieku żeliwne krzyże zdobią nagrobki na
cmentarzach parafialnych w Starym Zamościu i Krynicach.

Łabunie, cmentarz parafialny, krzyż żeliwny w fasadzie kaplicy, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2006 r.

Stary Zamość, cmentarz parafialny, krzyż
żeliwny, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2011 r.
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Omawiane krzyże żeliwne nie były dotychczas przedmiotem naukowego zainteresowania. W 2008 roku Muzeum Zamojskie w Zamościu, zrealizowało projekt, rezultatem którego był album „Kapliczki, figury i krzyże
przydrożne w pejzażu pogranicza”7. Autorzy, Andrzej Urbański i Piotr Kondraciuk sfotografowali i sklasyfikowali tytułowe obiekty z obszaru środkowo-wschodniej Polski. Znalazły się tu krzyże wykonane techniką odlewu.
Ustalono, że ustawiane na kamiennych bądź z cegły postumentach występują w bardzo różnorodnych formach. Wyróżniono ich około 20 typów8.

Odlewy żeliwne na cmentarzu parafialnym w Zamościu
1. Nagrobek rodziny Ronikierów, 1853 r.
Na niskiej bazie prostopadłościenny
cokół poprzedzony uskokami. Od
strony południowej, zachodniej i północnej na cokole inskrypcje:
Od południa: Bronisław. / hrabia Ronikier / umarł. Dnia 5o Lutego / 1853 roku. / przeżywszy lat 42.
Od zachodu tabliczka inskrypcyjna:
elipsa w wieńcu z liści: SP / Bogdan /
Jaxa-Rinikier / Literat / żył lat 84 zm.
4.I.1956 / prosi o zdrowaś / Maryja.
Od południa: Najlepszemu / mężowi.
/ Najprzywiązańsza / żona.
Cokół ujęty wydatnym fryzem.
Na nim jakby ułamana kolumna, a na Zamość, cmentarz parafialny, nagrobek
niej prosty krzyż.
rodziny Ronikierów, najstarsza mogiła
z 1853 r., fot. A. Szykuła-Żygawska, 2016 r.

2. Nagrobek rodziny Kłossowskich, 1890 r.
Ogrodzenie: odlew żeliwny, pionowe barierki ujęte – co druga – formą
krzyża. Nagrobek – pomnik, w stylu klasycyzująco-romantycznym. Poprzedza go trójstopniowy cokół o pionowych ściankach ozdobionych ornamentem wici roślinnych. Na tym cokole baza, a wyżej sześcienna forma
7
8

P. Kondraciuk, A. Urbański, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w pejzażu pogranicza,
Lublin – Zamość 2008, s. 14.
Tamże, s. 14-25.
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Zamość, cmentarz parafialny, nagrobek rodziny Kłossowskich, najstarsza mogiła z 1890 r.,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2016 r.

zawierająca z czterech stron inskrypcje. Od strony południowej – inskrypcja najstarsza, odlana wraz z pomnikiem. Brzmi: Ś.P./ Karol/ Kłossowski/
Magister Farmacji/ ur. 28. sierpnia/ 1817 R./ um. 23. listopada/ 1890 R./
Pokój Jego Duszy.
Na płycie od strony zachodniej do płyciny przytwierdzona płyta i zapis: Ś.P. / Regina/ z Łapińskich/ Kłossowska/ ur. 24 sierpnia 1869 R./ zm.
31 Października 1947 R./. W prawym dolnym rogu mało czytelna inskrypcja: M.B. P. Bitschana Długa 1.
Od strony wschodniej, do płyciny przytwierdzona płyta. Na niej zapis: S.P./ Zdzisław/ Kłossowski/ Magister Farmacji/ przeżywszy lat 66/
zmarł D. 8 listopada 1919 R./ Pokój Jego Duszy. W prawym dolnym rogu
zapis P. BITSCHAN.
Na płycie od strony południowej płyta i na niej inskrypcja: S. P./ Aleksandra z Kiewliczów/ Kłossowska/ urodzona D. 17 Maja 1830 r./ umarła
D. 15 stycznia 1893 r./ Pokój Jej Duszy. W prawym dolnym rogu nieczytelna inskrypcja.
Na tym elemencie dwuczłonowa kolumna. Jej dolną część – szerszą,
wypełniają arkadki, na niej osadzona druga kolumna – węższa ozdobiona
kanelurami. Całość ujęta kulą, na której wysoki, prosty krzyż z pasyjką.
Pomnik powstał w 1890 roku, na mogile zmarłego wówczas Karola
Kłossowskiego. Brakuje inskrypcji, w oparciu którą można by ustalić, gdzie
był odlewany. Wiadomo natomiast, że kolejne płyty Kłossowskich, przymocowane do płyciny cokołu były odlewane w zakładzie Jana Bitschana.
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W 1828 roku Jan Bitschan założył firmę w kamienicy, w której mieszkał
wraz z rodziną, przy ulicy Długiej 1 w Warszawie. W swojej ofercie miał
dewocjonalia: prace z dziedziny teologii, biblie, modlitewniki, obrazy świętych, krzyżyki, szkaplerze, różańce i koronki. Stemple do wielu medalików
Bitschana dorabiał Paweł Witkowski. Dlatego – podobnie jak na tablicy na
zamojskim cmentarzu – obok nazwy zakładu widnieją inicjały: „P.W”. Po
śmierci Jana około 1869 roku firmę odziedziczył jego syn Paweł Bitschan starszy. Rozszerzył ofertę na sakralne przedstawienia figuratywne, powstające
przy współpracy z rzeźbiarzami. U Bitsachana, w najpopularniejszym zakładzie zajmującym się wyrobem dewocjonaliów na przełomie XIX i XX w.
powstała kapliczka wraz z figurą Madonny z Przedpola w Wilanowie9.
W tym też zakładzie, kiedy umarli kolejni z rodu Kłossowskich, przebywający w Warszawie ich potomkowie zamówili tablice inskrypcyjne.
3. Nagrobek rodziny Biernawskich, 1895 r.
Krzyż – odlew żeliwny osadzony
(wtórnie?) na wysokim, kamiennym
obelisku. Obelisk składa się z niskiej
bazy, na niej prostopadłościenny cokół z inskrypcjami z czterech stron.
Od południa: WALERIA ZĄBKOWSKA † 1895 / JOANNA BIERNAWSKA † 1919/ STEFAN BIERNAWSKI
† 1925/ MARIA BIAŁKOWSKA †
1961/ ZOFIA BIAŁKOWSKA † 1947/
WANDA MODZELEWSKA †1959/
JAN MODZELEWSKI † 1942/ MARIA KACZKOWSKA † 1947/ P.I.D.
W płycinie od strony wschodniej inskrypcja: BYŁAŚ NAM/ JASNOŚCIĄ CO/ OŚWIECA DZIEŃ/
ZGASŁAŚ A/ PO TOBIE ZOSTAŁ/
W SMUTKU CIEŃ/ TROSKLIWA
TWA/ RODZINA STAWIA/ POMNIK Zamość, cmentarz parafialny, nagrobek
TEN BO/ TU DROGA CIOCIA/ SPO- rodziny Biernawskich, najstarsza mogiCZYWA/ MARTWA. Cokół zwieńczo- łaz 1895 r., fot. A. Szykuła-Żygawska, 2016 r.
9

J. Paprocka-Gajek, Platery warszawskie w latach 1822-1914: asortyment, odbiorca
i obyczaj, Wilanów 2010, s. 128.
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ny uskokowym gzymsem. Wyżej niska kolumna z pierścieniem kaboszonów wokół i wałeczkiem wyżej. Na kolumnie (wtórnie ?) osadzony żeliwny
krzyż. Brakuje jednej poziomej belki. Krzyż ażurowy, o ramionach wypełnionych motywami kwiatów; zakończenia ramion treflowe, wypełnione
wewnątrz ażurową, symetryczną dekoracją. Na przecięciu ramion widnieje
korona cierniowa, a wokół niej zwarta gloria promienista nieco niżej – pasyjka. Pod stopami Chrystusa, przybitymi dwoma gwoździami – czaszka.
4. Nagrobek Rumuni (?) Stodołkiewicz (1900 r.?)
Nagrobek i ogrodzenie wokół – odlew żeliwny. Na uskokowym, o trzech
członach cokole, zwężająca się baza. Na niej cokół z inskrypcją z przodu.
Krzyż o zgeometryzowanym, ażurowym wypełnieniu, zakończenia belek
romboidalne. Analogiczne romby na skrzyżowaniu ramion i niżej, pod
pasyjką. Obecnie zarówno nagrobek, jak i brama wokół przemalowane białą farbą olejną. Brakuje tablicy epitafijnej. Całość przemalowana białą farbą olejną. Ogrodzenie: proste tralki z rzędem maswerku, ujętego od góry
gzymsem, na nim rytm rozetek o trzech płatkach (po bokach i od góry).
5. Nagrobek Doziuni Godziszewskiej, zm. 1901 r.
Na kamiennej uskokowej bazie żeliwny cokół z inskrypcją na przedniej
ścianie: ŚP Doziunia / Godziszewska / Przeżywszy lat 7 / i miesięcy 8 /
zmarła 24 września / 1901 r.

Zamość, cmentarz parafialny, nagrobek Rumuni (?) Stodołkiewicz, zm. w 1900 r.?, fot.
A. Szykuła-Żygawska, 2016 r.

Zamość, cmentarz parafialny, nagrobek
Doziuni Godziszewskiej, zm. w 1901 r., fot.
A. Szykuła-Żygawska, 2016 r.
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W zwieńczeniu cokołu osadzony odlewany żeliwny krzyż (zachowany jedynie dolny fragment pionowej belki); krzyż znany z karty zabytku10;
ażurowy, z elementami wici roślinnych, motywów palmet, z promienistą
glorią na skrzyżowaniu belek pionowej i poziomej, bez pasyjki.
6. Krzyże wieńczące dach kaplicy grobowej Czernickich, 1917 r.
W odlewni zostały wykonane cztery krzyże wieńczące dach kaplicy
grobowej Czernickich. Powstała ona
w 1917 roku, w stylu neogotyckim
i prawdopodobnie z tego czasu pochodzą też wieńczące jej dach krzyże.
Każdy jest osadzony na kuli, w dolnej części pionowej belki umocowane
są rozchodzące się promieniście płomienie (?), listki (?). Ramiona mają
Zamość, cmentarz parafialny, krzyże
ujęte w motyw palmety o trzech list- wieńczące dach kaplicy grobowej Czerkach, a skrzyżowanie ramion okala nickich, 1917 r., fot. A. Szykuła-Żygawkrąg11.
ska, 2016 r.
7. Nagrobek rodziny Rydzewskich, lata 20. XX w.
Wysmukły krzyż żeliwny (odlew) osadzony
na prostopadłościennym, zwężającym się ku
górze wysokim cokole. Z przodu kamienna
tablica epitafijna; na niej wyryty napis: GRÓB
/ RODZINY / RYDZEWSKICH. Belki krzyża
ujęte w trójlistne zakończenia, belka pionowa
niżej pasyjki bez ażuru. Części ażurowe środka wypełnia ułożona wzdłuż wić roślinna.
Na ich przecięciu otok z falbankowym obramieniem, z napisem INRI pośrodku. Nieco
niżej współczesna krzyżowi pasyjka – Chrystus ma przybite nogi dwoma gwoździami
– a pod nią prostokątna tabliczka epitafijna,
i niżej cherubin.
10
11

Zamość, cmentarz parafialny, nagrobek rodziny Rydzewskich, lata 20. XX w., fot.
A. Szykuła-Żygawska, 2016 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Zamościu, Cmentarz parafialny
w Zamościu, karta nr 6100, oprac. D. Kawałko, 1984 r.
J. Żywicki, Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998, s. 342-343.
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8. Nagrobek Franciszka Harasymowicza, zm. w 1929 r.
(nie istnieje?)
Na wysokim, trapezoidalnym, kamiennym
cokole osadzony krzyż (żeliwny odlew), analogiczny jak na mogile Biernawskich. Tutaj,
w dolnej części pionowej belki przymocowana
owalna tabliczka w wieńcu z liści (odlew ?),
z mało czytelną inskrypcją.
9. Nagrobek Józefa Markowskiego, zm. w 1931 r.
Na trójczłonowym, uskokowym cokole osadzony wysmukły krzyż żeliwny (odlew).
Krzyż ażurowy, z obramieniem; ramiona
trójlistne o zaoblonych kształtach, z liśćmi
palmety w zakończeniu; okrągłe prześwity
w belkach. Na ich skrzyżowaniu korona cierniowa, wokół niej ażurowa rozetka o wydłużonych płatkach, niżej współczesna pasyjka.
Zamość, cmentarz parafialny,
nagrobek rodziny Biernawskich, Chrystus ukazany z nogami przybitymi jednajstarsza mogiła z 1895 r., fot. nym gwoździem. Pod pasyjką czaszka, a niA. Szykuła-Żygawska, 2016 r.
żej tabliczka epitafijna: owalna, ujęta w wieniec z listków. Na niej napis: Józef / Markowski / LEGJON. INWAL. WOJENNY / ZMARŁ
DN. 17 LIPCA 1934 R. / PRZEŻYWSZY LAT
39 / P.J.D.
Z tyłu krzyż wzmocniony na 1/3 wysokości metalowym prętem, a wzdłuż wysokości metalową rurą.
10. Nagrobek Henryka Plisa, zm. 1941 r.
Na niskim, zwężającym się, o kształcie trapezoidalnym cokole, z przodu płycina w której inskrypcja: ŚP / HENRYK / PLIS / UR 11.
VI. 1911 R. / ZM. ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ /
DN. 25. 11. 1941 R. / P.J.D.
W zwieńczenie cokołu wmontowany
Zamość, cmentarz parafialny,
późniejszy
(po 1945 r.?) żeliwny, odlewany
nagrobek Józefa Markowskiego,
zm. w 1931 r., fot. A. Szykuła- krzyż z sygnaturką. Chrystus ma stopy przy-Żygawska, 2016 r.
bite dwoma gwoździami. Krzyż ażurowy,
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o grubych ramionach ujętych w trójliście, z uproszczonym ornamentem
geometrycznym pośrodku. Pasyjka zawieszona na wyodrębnionym
prześwitem krzyżu.
11. Nagrobek, anonimowa mogiła
Na trójczłonowym, uskokowym cokole osadzony wysmukły krzyż żeliwny (odlew). Krzyż ażurowy, z wydatnym obramieniem; ramiona trójlistne o zaoblonych kształtach z prześwitem w środku; okrągłe prześwity
w belkach. Na ich skrzyżowaniu
ażurowa rozetka o wydłużonych Zamość, cmentarz parafialny, nagrobek
płatkach, niżej pasyjka. Chrystus Henryka Plisa, zm. w 1941 r., fot. A. Szyukazany z nogami przybitymi dwo- kuła-Żygawska, 2016 r.
ma gwoździami. O głowie znacznie
przekręconej w bok. Pod pasyjką pusta obecnie tabliczka epitafijna: owalna, ujęta w wieniec z listków. Z tyłu krzyż wzmocniony na 1/3 wysokości
metalowym prętem.
Na cmentarzu parafialnym znajdują się także okazałe kute ogrodzenia, jak na przykład eklektyczne w formie wokół okazałego grobowca
Stankiewiczów, i na wzór secesyjnego na mogile Ignacego Bednarowicza
i Franciszka Słońskiego. Drugie z ogrodzeń powstało z wykorzystania
charakterystycznej, miłej dla oka – typowej dla sztuki secesyjnej linii falistej powtarzającej się rytmicznie, wkomponowanej w ramy ogrodzenia.

Zamość, cmentarz parafialny, ogrodzenie
grobowca rodziny Stankiewiczów, fot. A.
Szykuła-Żygawska, 2016 r.

Zamość, cmentarz parafialny, ogrodzenie
wokół grobów Ignacego Bednarowicza
i Franciszka Słońskiego, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2016 r.
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Górną część ogrodzenia zdobi rytm prostych kwiatków: o okrągłym środku i czterech płatkach.

Wnioski

Spośród wszystkich żeliwnych nagrobków z cmentarza parafialnego
w Zamościu można wyodrębnić dwie grupy. Posługując się klasyfikacją
ustaloną przez Piotra Kondraciuka, najwięcej jest tu krzyży w typie 7-8.
Są to ażurowe krzyże na mogiłach rodzin Biernawskich, Godziszewskich,
Harasimowiczów, Makrowskich i Rydzewskich, o ramionach wypełnionych motywami kwiatów; zakończenia ramion mają treflowe, wypełnione wewnątrz ażurową, symetryczną dekoracją. Na przecięciu ramion
widnieje promienista rozeta. Zostały zapewne odlane w jednej fabryce.
W obrębie tego typu występują modyfikacje (tabliczka epitafijna, różne
kształty glorii, aniołek pod tabliczką lub czaszka pod stopami Ukrzyżowanego). Tego typu krzyże spotyka się na cmentarzach w sąsiedztwie Zamościa, np. w Krynicach, prawdopodobnie Łabuniach. Najstarszy zachowany pochodzi z 1895 roku, najmłodszy z 1931 roku.
Na zamojskiej nekropolii są dwa
przykłady zgeometryzowanych ażurowych żeliwnych krzyży. Osadzone

Krynice, cmentarz parafialny, krzyż żeliwny, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2009 r.

Cześniki, cmentarz parafialny, krzyż żeliwny, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2009 r.
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są na odlanych z żeliwa uskokowych
cokołach (grób Stodołkiewiczów
oraz późniejszy – Plisów). Analogiczny krzyż występuje na cmentarzu
w Cześnikach i Starym Zamościu.
Spotyka się też ogrodzenia odlane z takiej samej matrycy: w Zamościu na grobie Stodołkiewiczów,
w Łabuniach, Wielączy, zbliżony
w Krynicach.
Na zamojskim cmentarzu występuje jeden, odmienny krzyż o interesującym przedstawieniu Chrystusa,
ukazanego na tle rozetki o długich
płatkach.
Na krzyżach z zamojskiej nekropolii nie ma rozbudowanych scen
figuralnych, umieszczanych zazwyczaj przy bazie pionowej belki. Występuje putto, cherubin, lub czaszka. Stary Zamość, cmentarz parafialny, krzyż
Interesujące, że na większości z nich żeliwny, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2011 r.
zawieszone są figury Chrystusa
Ukrzyżowanego,
przedstawionego ze stopami przybitymi dwoma
gwoździami. – Według przekazów
bizantyjskich uczonych, stopy Jezusa
przytwierdzono do krzyża oddziel-

Łabunie, cmentarz parafialny, ogrodzenie wokół grobu, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2006 r.

Zamość, cmentarz parafialny, ogrodzenie
wokół grobów rodziny Stodołkiewiczów,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2016 r.
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Wielącza, cmentarz parafialny, ogrodzenie wokół grobu, fot. A. Szykuła-Żygawska, 2006 r.

Krynice, cmentarz parafialny, ogrodzenie
wokół grobu, fot. A. Szykuła-Żygawska,
2009 r.

nie dwoma gwoździami, natomiast w Kościele rzymskokatolickim ustanowiono, że stopy Syna Bożego zostały przybite do krzyża jednym gwoździem.12 Spostrzeżenie to dowodzi, że większość odlewanych w żeliwie
krzyży, była przeznaczona dla wyznawców prawosławia, bądź odlewana
na terenach gdzie przeważało to wyznanie. Nie zmieniano matrycy, realizując zlecenie dla wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego.
Unikatowe, ze względu na rozmiary i klasykę ujęcia a zarazem najstarsze, są dwa pomniki – żeliwne odlewy, rodzin: Kłossowskich oraz Ronikierów – uznanych mieszkańców Zamościa (rodzina aptekarzy i wojskowych).
W porównaniu z innymi cmentarzami, na zamojskiej nekropolii krzyże żeliwne stanowią niewielką część wszystkich nagrobków. Więcej jest ich
już na cmentarzu prawosławnym w mieście. Tutaj pierwszy, żeliwny nagrobek, już nieistniejący pochodził z 1860 roku13. Dla rzymskokatolickich
mieszkańców Zamościa XIX/XX wieku bardziej przekonywującym materiałem na nagrobek pozostał kamień. Dostrzega się tu pewną ciągłość tradycji w takim wyborze. Żeliwne elementy mogły stanowić jedynie dodatek
do okazałego cokołu. Występują jako jego zwieńczenie lub ogrodzenia.
W kontekście żeliwnych odlewów na cmentarzu parafialnym w Zamościu, warto zwrócić uwagę na inne zabytkowe elementy żeliwne w ZaS. Zuffi, Leksykon. Historia, sztuka, ikonografia. Nowy Testament. Postacie i epizody,
tłum. E. Maciszewska, Warszawa 2007, s. 302-303.
13 N. Boratyn, Cmentarz prawosławny w Zamościu jako przykład nawarstwiania się
grup etnicznych i epok historycznych, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” nr 3
(100), 2009, s. 72.

12

Agnieszka Szykuła-Żygawska
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Zamość, Nowe Miasto, ul. Lwowska, tzw.
dom z medalami (nie istnieje), 1984 r., fot.
zbiory Archiwum Państwowego w Zamościu
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Zamość, Rynek Solny, balustrada balkonu,
fot. A. Szykuła-Żygawska, 2016 r.

mościu: balustrady, bramy, zdroje, odboje, uchwyty drzwi i okien oraz
ich elementy, czy też dekoracje zdobiące elewacje. Te urokliwe detale architektoniczne zasługują na naukowe badanie, tym bardziej, że nie objęte
ochroną prawną, znikają z krajobrazu.

Zamość, ul. Kościuszki, tzw. centralka, balustrady balkonowe, pocz. XX w., fot. A.
Szykuła-Żygawska, 2016 r.

Zamość, ul. Kościuszki, tzw. centralka,
klamka, pocz. XX w., fot. A. Szykuła-Żygawska, 2016 r.
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Przyroda cmentarza parafialnego w Zamościu
Gdy popatrzymy na stare nekropolie takie jak, cmentarz Rakowicki
w Krakowie, Łyczakowski we Lwowie, Wileńską Rossę czy nawet cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie dostrzeżemy mniej lub bardziej regularne alejki, przy których gęściej czy rzadziej stoją grobowce skryte w cieniu
drzew. Starym płytom, rzeźbom czy murom dodają uroku porastające
je mchy, niekiedy paprocie i bluszcze. Pod okapem drzew panuje nieco
mroczny, chłodny klimat i nie rośnie tam zbyt wiele roślin, za to w koronach „tętni życie”, panuje w nich gwar i zgiełk bo schronienie znajdują tu
liczne ptaki.
Współczesne nekropolie nie są przyjazne przyrodzie. Regularne, utwardzone alejki, grobowiec przy grobowcu,
a między nimi betonowe płyty, kostka
brukowa lub żwir. Dziś na cmentarzach
nie ma miejsca dla drzew, są one traktowane, jak wróg: liście śmiecą i trzeba
sprzątać, a korzenie niszczą pomniki.
Jedynie na skrzyżowaniach alejek rosną
pojedyncze tuje, czasem jeszcze posadzone są jakieś kwiaty. Na wyczyszczonych i wypalonych słońcem płytach nagrobnych próżno szukać mchów. Panuje
tu porządek i tylko uporczywe chwasty,
rosną mimo wszystko.
Wiewiórka Sciurus vulgaris jest
Cmentarz parafialny ma swoją już gryzoniem rozpoznawanym i poponad dwustuletnią historię, są na nim wszechnie lubianym, fot. Krzysztof
i stare kamienne pomniki porośnięte Wojciechowski
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mchami, ale i zadziwiająco gęsto ustawione współczesne lastrykowe czy
marmurowe pomniki, pomiędzy którymi nie daje się nawet przejść. Wolne od zabudowy przestrzenie zajmują rośliny, te celowo wprowadzone
przez człowieka i te które pojawiają się spontanicznie. Przy grobach, sadzone są ozdobne drzewa i krzewy: żywotniki, nazywane od ich łacińskiej nazwy tujami, różne odmiany cyprysów, cis, róże, bukszpan, mahonia oraz bzy lilaki. Spotkać można także gatunki pochodzące z naszych
lasów tj.: kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, miodunkę ćmę, konwalię majową oraz rośliny często uprawiane w ogrodach:
szparag lekarski, czyściec kosmaty, floks szydlasty, tojeść kropkowaną,
irysy, begonie, liliowce, lilie, piwonie, funkie, juki rozchodniki, ostry, biały i wielki czy winobluszcz. Niekiedy sadzone bywają paprocie – okazały
pióropusznik strusi i wietlica samicza.
Zdecydowanie bogatsza jest flora
spontaniczna, najczęściej traktowana
jako uporczywe chwasty. Są wśród nich
gatunki rodzime naturalnie występujące na łąkach (bodziszek łąkowy, złocień
właściwy, mniszek lekarski, stokrotka
pospolita, krwawnik pospolity, koniczyna łąkowa i biała, bluszczyk kurdybanek,
babka większa, rdest ptasi, jaskier ostry,
kupkówka pospolita, kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa), ciepłych muraBarwinek zwyczajny Vinca minor,
wach (dzwonek jednostronny, ślazówka
fot. Anna Cwener
turyngska, powój polny, mikołajek płaskolistny, wiechlina spłaszczona), w wilgotnych, żyznych lasach i zaroślach (pokrzywa zwyczajna, tojeść rozesłana, podagrycznik pospolity, bodziszek cuchnący, glistnik jaskółcze ziele, jeżyna fałdowana) oraz rośliny
często rosnące na siedliskach przekształconych przez człowieka (ostrożeń
polny, skrzyp polny, szczaw kędzierzawy, trzcinnik piaskowy, bylica pospolita, łopian większy, perz właściwy, komosa biała). Pojawiają się także
rośliny, które zostały zawleczone do Europy Środkowej z innych obszarów geograficznych. Są to gatunki pochodzące z Eurazji, u nas znane jako
stare chwasty polne (niezapominajka polna, tasznik pospolity, maruna
bezwonna, pasternak zwyczajny, chwastnica jednostronna, mierznica
czarna) oraz rośliny przybyłe na nasz kontynent stosunkowo niedawno
(po 1492 roku), często szybko rozprzestrzeniające się (ekspansywne czy
wręcz inwazyjne) tj. żółtlica owłosiona i drobnokwiatkowa, nawłoć póź-
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na, portulaka pospolita, szczawik rożkowaty. Oprócz sadzonych, wspomnianych wyżej, paproci na cmentarzu spotkać można orlice pospolitą
i rzadki gatunek – zanokcicę murową, która rośnie na zewnętrznej stronie
muru ogradzającego nekropolię.
Jednak na cmentarzu najefektowniej prezentują się drzewa, choć jest
ich co raz mniej – pod koniec lat 80-tych doliczono się ich 300, obecnie
pozostało około 100. Najczęściej są to pospolite drzewa liściaste: jesion
wyniosły, lipa drobnolistna, klony pospolity, jawor i jesionolistny, brzoza brodawkowata, kasztanowiec zwyczajny, topola biała, robinia akacjowa, czereśnia pospolita oraz drzewa iglaste: modrzew europejski, świerk
pospolity i jego odmiana świerk srebrny. Najczęściej spotykanie i najbardziej okazałe są jesiony, z których co najmniej sześć osiąga pomnikowe
rozmiary (obwód w pierśnicy od 280 do 330 cm) i klony jawory, w tym
trzy o obwodzie w pierśnicy ponad 225 cm (290, 315 i 330 cm), co również
kwalifikuje je do uznania, jako pomniki przyrody. Pomnikowe rozmiary
mają także dwa klony jesionolistne (330 i 290 cm obwodu w pierśnicy),
jedna brzoza brodawkowata (215 m obwodu) i jedna robinia akacjowa
(325 cm obwodu). Dostojne, choć nie na tyle by uznać je za pomniki przyrody są również topole białe i rząd brzóz przy cmentarzu wojskowym.
Cmentarze, jakby na przekór swej roli, nie są wcale miejscami „martwymi”. Jeżeli, tak jak na cmentarzu parafialnym w Zamościu, znajduje
się na nich zieleń wysoka, czyli drzewa,
są wręcz oazami życia, a ich ornitofauna
liczy niekiedy kilkadziesiąt gatunków.
Konary drzew to miejsce bytowania ptaków, miejsce ich żerowania i zakładania gniazd. Spotkać tu można pospolite
w miastach kwiczoły, kosy, kawki i gołębie: synogarlice tureckie, zwane sierpówkami oraz grzywacze. Zwłaszcza
ten ostatni gatunek w ostatnich latach
zwiększa swoją liczebność w miastach.
Przede wszystkim występują tutaj jednak niewielkie ptaki śpiewające. Najpospolitszy ptaka w Polsce – zięba, gniazduje zwłaszcza na brzozach, na których
Cmentarz to królestwo drobnych
może skutecznie zamaskować swoje ptaków śpiewających, zięba Fringniazdo. Prócz tego w koronach drzewa gilla coelebs jest najpospolitszym
odzywają się pierwiosnki i wilgi. Osob- z nich, fot. Krzysztof Wojciechowski
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ną grupę stanowią dziuplaki, które wykorzystują dziuple wykute przez
dzięcioły, oraz te, które powstają poprzez obłamanie gałęzi. Takie miejsca
wybierają sikory (bogatka i modraszka) a także szpaki, kowaliki i coraz
liczniej obserwowana w miastach pleszka. Zieleń wysoka wabi także ptaki z okolicznych terenów otwartych (na wschód od cmentarza, nad torami kolejowymi), lub tych o niższej zieleni i zabudowie jednorodzinnej
(przy ul. Przemysłowej, Świerkowej i Redutowej). Na cmentarz zalatują
kapturki, cierniówki i piegże, makolągwy, dzwońce i szczygły. Pojawiają się
tu także pliszki siwe, kopciuszki, muchołówki szare oraz rudziki i grubodzioby.
Nad cmentarzem polują jerzyki i jaskółki
oknówki. Na starych drzewach gnieździ
się niewielka, składająca się z kilkunastu
par, kolonia gawronów oraz sroki i para
uszatek. Zaobserwowano także puszczyka.
Cmentarz parafialny w Zamościu zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, ponad to pomniki nagrobkowe są
ustawiane co raz gęściej, co nie stwarza
dogodnych warunków dla rozwoju przyrody ożywionej, bo i nie taki jest cel tego
miejsca. Jednak mimo niesprzyjających
warunków występuje tu spora liczba gaNa zamojskim cmentarzu gniaz- tunków roślin i związanych z nimi zwieduje para uszatki zwyczajnej Asio rząt. To „świat ożywiony” nadaje specyotus, fot. Krzysztof Wojciechowski
ficzny charakter i dodaje „uroku” starym
nekropoliom. Szczególną wartość przyrodniczą mają drzewa, zwłaszcza
te stare, osiągające pomnikowe rozmiary i choć czasem wydają się uciążliwe należy je chronić.

ks. Adam Firosz

Nadzór właścicielsko-administracyjny parafii
katedralnej nad cmentarzem parafialnym w Zamościu
„Tam, gdzie to możliwe, Kościół powinien mieć własne cmentarze
albo przynajmniej kwatery na cmentarzach świeckich, przeznaczone na
grzebanie wiernych zmarłych, należycie pobłogosławione”1. Jednym z takich miejsc, które odnosi się do kan. 1240 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego jest cmentarz parafii katedralnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego
i św. Tomasza przy ul. Peowiaków w Zamościu.
Nekropolia z ponad 200-letnią historią znajduje się pod nadzorem
właścicielsko-administracyjnym. Cmentarz jest własnością parafii katedralnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła
w Zamościu. Od 2010 r. cmentarzem administruje Centrum Pogrzebowe
MEMENTO w Zamościu, z którym została zawarta umowa dzierżawy.
Właścicielem firmy i zarządcą obiektu jest Ryszard Kusz. Wcześniej, w latach 1994-2010 zatrudniony był na stanowisku grabarza Stanisław Kycko.
Nadzór właścicielski nad obiektem odbywa się na podstawie aktu własności.
Zasady użytkowania obiektu stanowi regulamin Cmentarza Parafialnego przy ul. Peowiaków w Zamościu z dnia 1 marca 2010 r. Nieruchomość ma powierzchnię 6,5526 ha, oznaczona numerem geodezyjnym 24,
dla której to nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZA1Z/00020648/6, na której to nieruchomości znajduje się cmentarz rzymskokatolicki. Dzierżawca
zobowiązany jest używać przedmiotową nieruchomość w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.

1

Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1240 § 1.
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Na cmentarzu urządza się groby:
ziemne pojedyncze,
ziemne pogłębione,
murowane grobowce.
Wymiary grobowców na cmentarzu muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 20 października 1972 r. w sprawie
urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania
zmarłych (Dz. U. Nr 47 z 1972 r., poz. 299).
Usytuowanie grobów musi być zgodne z planem zagospodarowania
cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów w uzgodnieniu z administratorem, a w uzasadnionych przypadkach z konserwatorem zabytków.
Do ponownego pochowania nie mogą być użyte groby: mające wartość
pamiątek historycznych lub wartość artystyczną, groby wojenne.
Cmentarz parafialny jest miejscem sakralnym. Osoby przebywające
na jego terenie zobowiązane są do: zachowania ciszy, spokoju, powagi,
dbania o estetykę grobów swoich bliskich zmarłych, zapobiegania dewastacji i kradzieży oraz podporządkowania się regulaminowi i administracji cmentarza.
Na podstawie ustaleń zawartych w regulaminie cmentarza wiadomo, że jego dzierżawca jest zobowiązany do:
− dbałości o estetykę i czystość cmentarza,
− dokonywania bieżących remontów ogrodzenia cmentarza, kaplicy
cmentarnej, kancelarii i zaplecza gospodarczego, po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Zabytków oraz Komisji Artystyczno-Budowlanej Kurii Diecezjalnej w Zamościu,
− obsługi pogrzebów według obrządku rzymskokatolickiego,
− świadczenia usług związanych z przygotowaniem miejsc do pochówku,
− prowadzenia Ksiąg Cmentarnych, właściwego ich zabezpieczenia
i przechowywania,
− usuwania chorych drzew, po uzyskaniu zgody konserwatora przyrody,
− informowania proboszcza parafii o wszelkich nieprawidłowościach
i naruszeniach przepisów Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
− wszystkie opłaty związane ze zużyciem wody, energii elektrycznej
oraz nieczystości płynnych ponosi dzierżawca.
Proboszcz parafii katedralnej w Zamościu zastrzega sobie prawo do
nadzoru, kontroli i uzgadniania harmonogramu wszelkich prac remontowych i inwestycyjnych na cmentarzu. Dzierżawca cmentarza zobowiązu−
−
−
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je się składać proboszczowi parafii roczne sprawozdanie z dokonanych
czynności.
Usługę przygotowania miejsca pochówku lub ekshumacji wykonuje
wyspecjalizowana firma na podstawie zgody uzyskanej od administratora cmentarza. Pochowanie zwłok wymaga uprzedniego dokonania
wymaganych prawem czynności w tym przedstawieniu administratorowi cmentarza zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego karty zgonu zmarłego. Pochowanie zwłok osoby na cmentarzu odnotowane jest
w księdze cmentarnej zawierającej wymagane prawem informacje o tej
osobie oraz o miejscu i czasie pochowania. Administrator cmentarza ma
prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy
pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu. Dodatkowo, administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych
firm prowadzących roboty na cmentarzu.
Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze administratora cmentarza i uzyskania jego zgody wykonywania następujących czynności:
− prac kamieniarskich i budowlanych oraz wjeżdżania pojazdów mechanicznych,
− samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów pod rygorem ich usunięcia na koszt opiekuna grobu,
− prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
− ustawiania ławek, płotków, ogrodzeń itp.
Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz
rzeczy pozostawione na terenie cmentarza. Nie ponosi też konsekwencji
prawnych zaistniałych w wyniku zdarzeń losowych mających miejsce na
nekropolii. W przypadku naruszenia regulaminu, administrator cmentarza ma prawo do nałożenia kar finansowych oraz występowania na drogę
sądową.
Jedną z większych prac, która została wykonana do tej pory była inwentaryzacja cmentarza. Nekropolię podzielono na sektory. Został tam
wprowadzony również cyfrowy system identyfikacji grobów dostępny
na stronie internetowej parafii katedralnej oraz Centrum Pogrzebowego
MEMENTO w Zamościu. Szczegółową mapę cmentarza wraz z numerem
grobu można zobaczyć po kliknięciu na interaktywną mapę przeglądową
cmentarza dostępną na stronie internetowej2.
2

http://cmentarze24.pl/zamosc/cmentarze/mapa_A/index.php?go=10
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Głównym problemem dla dzierżawcy cmentarza są narastające ilości
śmieci. Nie ma możliwości ustawienia kontenerów na zewnątrz cmentarza, co by znacznie poprawiło wygląd estetyczny tego terenu. Umiejscowienie kontenerów wewnątrz cmentarza na wąskich alejkach utrudnia
wjazd firmom kamieniarskim, czy pogrzebowym. Administrator cmentarza zmienił sposób składowania śmieci w większych pojemnikach, tzw.
big bagach. Obiekt objęty jest stałym monitoringiem i jest też oświetlony w godzinach wieczornych. Na rogu cmentarza przy ul. Przemysłowej
i Peowiaków rozpoczął się remont ogrodzenia nekropolii. Prace te napotykają na różnego rodzaju trudności wynikające z usytuowania w tym
miejscu miejskich mediów.
Na przełomie 2017/2018 roku zostały zrealizowane prace odnowy
grobowca kapłańskiego. Wymienione zostały dwa świeczniki. Cały nagrobek wyłożono okładziną z piaskowca. Wokół nagrobka została położona kostka betonowa. Odnowiono też metalowe drzwi do grobowca.
Sam nagrobek znajduje się pod nadzorem konserwatorskim. Na dzień
dzisiejszy przygotowanych zostało 10 miejsc spoczynku dla zmarłych
kapłanów. W 2017 r. została odmalowana zewnętrzna elewacja kaplicy
cmentarnej. Remontu wymaga również Dom Grabarza, a szczególnie jego
odgrzybienie.
Cmentarz Parafialny jest usytuowany na terenie miasta Zamościa
w otoczeniu zieleni. W sumie rośnie na nim ponad 250 drzew. Wymagają
one ciągłej pielęgnacji. Trwają obecnie prace polegające na formowaniu
koron spośród 40 drzewostanów, a także na usuwaniu posuszu. 11 drzew
zakwalifikowano do wycięcia w tym roku. Zadanie realizowane jest
w oparciu o zawartą umowę pomiędzy parafią katedralną a zleceniodawcą. Projekt współfinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Trudność tych prac wynika
z usytuowania nagrobków i rosnących wokół nich drzew.
Na chwilę obecną nie ma terenu by powiększyć Cmentarz Parafialny
w Zamościu stąd w 1978 r. został założony Cmentarz Komunalny. Położony jest na terenie Gminy Zamość w miejscowości Chyża. Nekropolia liczy 7,28 ha powierzchni, na której znajduje się ponad 4500 grobów, w tym
betonowe i ziemne.
Cmentarz Komunalny od początku funkcjonowania do dnia dzisiejszego zarządzany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa
tj. ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz.687 z późn. zm.) oraz przepisami
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wykonawczymi do tej ustawy, regulaminem wykonywania usług pogrzebowych i utrzymania Cmentarza Komunalnego w Zamościu.
Cmentarz Parafialny w Zamościu wymaga wciąż ciągłych prac
i zgodnie z przedstawionymi założeniami zostaną one zrealizowane
w przyszłości.

Grażyna Żurawicka

Cmentarz parafialny w Zamościu
– zagadnienia konserwatorskie
Cmentarz jako zjawisko historyczne przybierał w Europie różne formy i przechodził zmienne koleje losu. Odzwierciedlał się w nim zawsze
stosunek poszczególnych społeczeństw i grup wyznaniowych do śmierci. Był też nośnikiem zjawisk kulturowych oraz zapisem obyczajowości
ludzi i ich materialnej kondycji. I tak np. starożytni Rzymianie wznosili
katakumby, a dawni Słowianie grzebali ciała swoich zmarłych lub spalone szczątki w lasach, na polach w miejscach ustronnych usypując na nich
mogiły zwane kurhanami, żalnikami, horodyszczami itp. Od edyktu mediolańskiego wydanego w 313 roku najbardziej powszechnym miejscem
grzebania zmarłych stały się cmentarze przy świątyniach. Sobór rzymski
w 1059 roku uchwalił nakaz wydzielania przy wznoszonych kościołach
owalnej przestrzeni grzebalnej o szerokości 60 kroków. W okresie renesansu i baroku zaznaczyło się wyraźne zróżnicowanie przy obrzędach pogrzebowych. We wnętrzach kościołów byli chowani książęta, fundatorzy,
rycerze, dostojnicy duchowni, szlachta, a pozostali w grobach rozmieszczanych chaotycznie nie znaczonych żadnym trwałym elementem nagrobkowym. Rosnące liczne miasta i potęgująca się śmiertelność powodowała,
że cmentarze przykościelne stawały się za ciasne. Pierwsze działania dotyczące pochówków podjął paryski parlament w 1763 roku nakazując ze
względów higienicznych zakładanie cmentarzy poza obrębem miast.
Na ziemiach polskich akcja likwidacji cmentarzy przykościelnych
i przeniesienia ich poza mury miast zbiegła się w czasie z upadkiem państwa polskiego. Dekrety państwowe w tej sprawie wydali władcy państw
zaborczych: w 1773 roku Fryderyk II w zaborze pruskim, a w 1783 roku
Józef II w Galicji. Nowe nekropolie, planowane na rozległych przestrzeniach, na wzór ogrodów, ze szpalerami drzew, uwolnione od ciasnoty
cmentarzy śródmiejskich, pozwalały na wystawienie indywidualnych na-
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grobków, kaplic nagrobnych. Z wiedeńskiej Kancelarii Nadwornej dnia
11 grudnia 1783 roku wyszedł dekret cesarski nakazujący zamknięcie
wszystkich cmentarzy przykościelnych i polecający magistratom wydzielenie w ciągu czterech tygodni poza obrębem miasta specjalnych obszarów, na których miały być zlokalizowane cmentarze. Na przestrzeni dziejów historyczny teren cmentarza przykościelnego od końca XVIII wieku
przekształcił się w przestrzeń publiczną przeznaczoną do procesji i spotkań wiernych, a jednocześnie łączącą użytkowanie z funkcją świecką jako
miejscem dostępnym dla licznie przebywających turystów i miejscem
przeznaczonym dla różnorodnych form życia miasta. Od początku XIX
wieku idealny cmentarz to miejsce obcowania żywych z umarłymi w poważnym otoczeniu harmonijnie zestrojonym kultury i natury. Nic tak nie
wiąże przeszłości z teraźniejszością, jak mogiły zmarłych. Wyznaczają one
ciągłość historyczną rodzin, pokoleń, wreszcie narodów i państw. Miejsce
pochówku, otoczone ciszą, ma zawsze szczególny charakter. Cmentarze
jako miejsca wiecznego spoczynku jednoczą jak chyba żadne inne, ludzi
różnych pokoleń i przekonań.
Cmentarz stał się „tekstem kultury artystycznej, stał się obiektem godnym
widzenia i zwiedzania, literackiej deskrypcji, naukowego i podróżniczego opisu,
utrwalenia i symbolicznej interpretacji w dziele malarskim. Będąc zaś przede
wszystkim miejscem pamięci, urastał cmentarz do roli przestrzeni sakralnej i roli
obszaru prywatnego kultu przybierającego formy publiczne. Stąd też stawał się
polem działalności artystów, rzeźbiarzy, poetów.” (cyt. Jacek Kolbuszewski,
Wiersze z cmentarza, Wrocław 1985 r.)
Cmentarz stanowi nasze otoczenie, którego nie można ani ukryć, ani
nie dostrzegać, choć można być na otaczający świat mniej lub bardziej
wrażliwym. Zawsze oddziałuje on na człowieka, choćby w sferze podświadomości.
W naszym otoczeniu mamy do czynienia z krajobrazem naturalnym,
dziełem przyrody oraz z krajobrazem kulturowym, stanowiącym twór
myśli i rąk człowieka. Krajobraz daje świadectwo prawdy o gospodarce
człowieka: dobra gospodarka to harmonijny krajobraz, dewastacja krajobrazu to zła gospodarka. Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i ekonomiczna, „wolny” rynek gospodarczy i pragnienie dogonienia straconych dziesięcioleci rozumiane i realizowane jako nieograniczona swoboda działań – stwarzają poważne zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego.
Powszechny zalew kosmopolityzmu treści, formy i funkcji zagraża tożsamości wspólnotowej i narodowej. Dlatego też tradycyjny, historyczny
krajobraz kulturowy staje się weryfikatorem poczynań człowieka.
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Dzieła architektoniczne, elementy przyrodnicze istnieją w naszej teraźniejszej przestrzeni kulturowej stanowiąc o narodowej przynależności.
Dlatego też są godne zainteresowania, szacunku i ochrony. Wzajemna zależność wartości kulturowych, zabytkowych, krajobrazowych oraz przyrodniczych jest wyjątkowa i niezwykle oryginalna.
W Zamościu pierwszy cmentarz poza murami miasta zorganizowano w 1784 roku przy kościele Św. Krzyża na Przedmieściu Lubelskim
i cerkwi na Przedmieściu Lwowskim. W związku z modernizacją Twierdzy Zamość i poszerzenia pasa fortyfikacji w latach 1810-12 cmentarz
zlikwidowano i przeniesiono na teren nowowytyczony (cmentarz parafialny) przy ówczesnym trakcie skierbieszowskim (przy ul. Peowiaków). Cmentarz powiększono w 2 ćw. XIX wieku, chowano tam rzymskokatolików, grekokatolików, prawosławnych i ewangelików. Od 3
ćw. XIX wieku zakładano nowe cmentarze dla innych wyznawców niż
rzymskokatoliccy.
Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zamościu z dnia 28 grudnia 1984 r., znak: KL-534/30/84 i decyzji Lubelskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 lutego 2015 r., znak:
KD.5130.28.1.2015 wpisano do rejestru zabytków: cmentarz parafialny
w Zamościu o pow. 6,2 ha wraz z kaplicą cmentarną z 1917 r., i domem
grabarza z 2 poł. XIX wieku oraz drzewostanem w granicach murowanego
ogrodzenia. W skład cmentarza wchodzą 204 zabytkowe nagrobki i inne
elementy zabytkowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1
do decyzji.
Zabytek – to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części składowe
będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną,
artystyczną lub naukową.
Uregulowania dotyczące zasad ochrony zabytków znajdują się
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca
2003 r. oraz w wielu innych ustawach, np. prawo ochrony środowiska,
ochrony przyrody, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane.
Dla zrozumienia zasad prawnej ochrony konserwatorskiej obiektów
zabytkowych należy wyjaśnić kwestie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Ustawa definiuje ochronę zabytków w taki sposób, że organy
administracji publicznej podejmują działania mające na celu:
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zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych
umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie
2. zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla
wartości zabytków
3. udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków
4. przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi
zabytków za granicę
5. kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków
6. uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu przestrzennym
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska
Natomiast na właściciela lub posiadacza zabytku nałożono obowiązki opieki nad zabytkiem, która właściwie sprawowana, polega na zapewnieniu warunków:
1. naukowego badania i dokumentowania zabytku
2. prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku
3. zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie
4. korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie
jego wartości
5. popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego
znaczeniu dla historii i kultury
W praktycznym działaniu reguły wynikające z ochrony zabytków
przekładają się na obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków na wszelkie prace remontowe, budowlane, prace
konserwatorskie i restauratorskie, badania architektoniczne, konserwatorskie podejmowane przy obiekcie zabytkowym, na dokonywanie podziałów zabytku, umieszczanie tablic i urządzeń na zabytkach, poszukiwanie zabytków archeologicznych, badania archeologiczne, wycinkę lub
pielęgnację drzew zabytkowych itp. W odniesieniu do prac konserwatorskich i restauratorskich pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków wydaje się na podstawie programu prac opracowanego przez osobę
posiadającą uprawnienia w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami prace konserwatorskie i restauratorskie, prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru wykonuje samodzielnie lub
nimi kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite
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magisterskie w zakresie konserwacji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków i przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych przy zabytkach.
Prace konserwatorskie – działania mające na celu zabezpieczenie
i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji
oraz dokumentowanie tych działań.
Prace restauratorskie – działania mające na celu wyeksponowanie
wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym jeżeli istnieje taka
potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części oraz dokumentowanie tych działań.
Wartości artystyczne, przestrzenne, historyczne, architektoniczne
i zabytkowe objęte prawną ochroną – to czynniki, które wyznaczają kierunek postępowania administracyjnego prowadzonego przez urząd konserwatorski w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowych, programów konserwatorskich i wydawania pozwoleń. Decyzje dotyczące
rozpoczęcia prac remontowo-budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich są uwarunkowane stanem technicznym i estetycznym obiektów.
Celem nadrzędnym jest zachowanie w maksymalnym stopniu walorów zabytkowych obiektów i przekazanie następnym pokoleniom autentycznego dziedzictwa. Działania na rzecz ochrony zabytkowych obiektów, obszarów mają minimalizować ingerencje w zabytkową substancję,
z jednoczesnym podkreśleniem szczególnych wartości artystycznych i historycznych.
Współczesna doktryna konserwatorska kładzie nacisk na to, że istnienie zabytków stanowi wartość przede wszystkim dla mieszkańców
danego regionu, miejscowości. Obecność zabytków – pozwalając mieszkańcom żyć w pełnym historycznych znaczeń środowisku – przyczynia
się do polepszenia jakości życia.
Godząc względy historyczne, dotychczasową tradycję miejsca, społeczne oczekiwania i projektowaną funkcję z postulatami konserwatorskimi i zasadami ochrony zabytków urząd w ramach prac konserwatorskich
i realizacyjnych dokonuje rozstrzygnięć, które dają gwarancję uzyskania
właściwego klimatu historycznego i zabytkowego. Konieczne staje się
rozważenie wszystkich aspektów i uwarunkowań: od historycznych po
społeczne, nie pomijając estetycznych i kompozycyjnych. Poprawa stanu
zachowania, funkcjonalności – podniesienie standardów – przestrzeganie
warunków konserwatorskich – to ideał, do którego powinniśmy dążyć.
Najważniejsze powinno być dążenie do odtworzenia pierwotnych kształtów, form, wzorów nawiązujących do określonego okresu historycznego.
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Istotne są w tym procesie aspekty poznawcze – badania i analizy materiałów historycznych, ikonograficznych, szczegółowe rozpoznanie danego obiektu, które umożliwiają odpowiednie akcentowanie historycznych
elementów.
Dlatego obydwie strony urząd – użytkownik zabytku muszą uczyć
się rozumienia znaczeń zapisanych w zabytkowej strukturze przestrzennej, substancji materialnej zachowanych zabytkowych obiektów oraz we
wszystkich przejawach kultury: duchowej i materialnej.
Działalność Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza w Zamościu jest przykładem wysokiego zaangażowania społecznego, rzeczowej
współpracy z urzędem konserwatorskim, co przynosi bardzo dobre efekty w działaniach na rzecz ochrony zabytkowych nagrobków i ich utrzymywania zgodnie z wymogami konserwatorskimi. Działania podejmowane przez Komitet związane z ratowaniem zabytkowych nagrobków
zamojskich należą do cennych inicjatyw społecznych w skali naszego regionu. Współpraca Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu ze Społecznym Komitetem Odnowy Cmentarza w Zamościu jest dobrym przykładem do naśladowania. Członkowie
Komitetu aktywnie uczestniczą w komisjach z przedstawicielami urzędu
konserwatorskiego, co umożliwia podejmowanie trudnych decyzji konserwatorskich. W sposób godny naśladowania członkowie Społecznego
Komitetu Odnowy Cmentarza w Zamościu realizują powinność obywatelską poprzez dbałość i troskę o dziedzictwo kulturowe w wymiarze materialnym oraz o zachowanie wartości duchowych.

Łukasz Kot
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Grupa inicjatywna
Z inicjatywy redaktora Janusza Kawałko dyrektora oddziału zamojskiego Kuriera Lubelskiego przy wsparciu zamojskiego środowiska dziennikarskiego (Andrzej Wnuk, Wojciech Kowalczyk, Piotr Rogalski zm.
w 2016 r.) wzorem innych polskich miast w dniu 19 października 2007 r. powołano Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu
mającego na celu organizacje Kwest na rzecz odnowy zamojskiej nekropolii. Inicjatywę tę oprócz środowiska dziennikarskiego wsparło także zamojskie środowisko oświaty, kultury i organizacji społecznych. Komitet zaczął
działać na podstawie uchwały
założycielskiej. Zebranie założycielskie odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela
Makuszyńskiego w Zamościu.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji społecznych,
instytucji oświatowych i kulturalnych, mediów oraz placówek
samorządowych
funkcjonujących w mieście. Do uczestnictwa
i działalności w strukturach Komitetu wyraziły zgodę wszystkie zamojskie
media: Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Dziennik Wschodni oddział
Zamość, Kurier Lubelski oddział Zamość, Zamojski Kwartalnik Kulturalny,
Katolickie Radio Zamość, Radio Lublin oddział Zamość, Radio ESKA oddział Zamość, Zamojska Telewizja Kablowa, portale internetowe: roztocze.
net, zamosconline.pl oraz Agencja Wydawnicza ATUT. Przedsięwzięcie to
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wsparły ponadto: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, Archiwum Państwowe w Zamościu
i Związek Polskich Fotografów Przyrody. Inicjatywę poparł ks. bp dr Wacław Depo ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, prezydent Zamościa – Marcin Zamoyski, kanclerz kurii ks. dr Adam Firosz i ks. prałat Czesław Grzyb proboszcz parafii katedralnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła jednocześnie administrator cmentarza. Siedzibą
Komitetu została obrany MDK mieszczący się przy ul. Kamiennej 201.
Zebranie założycielskie
Na zebraniu założycielskim po powitaniu przez gospodarza miejsca
Andrzeja Szumowskiego dyr. MDK głos zabrał inicjator spotkania Janusz
Kawałko (Kurier Lubelski oddział w Zamościu), który przedstawił ideę
powołania organizacji. Został przyjęty porządek obrad, który obejmował: 1. Otwarcie zebrania, 2. Przyjęcie porządku zebrania, 3. Zapoznanie
z tematem zebrania, 4. Wybór członków Społecznego Komitetu Odnowy
Cmentarza Parafialnego w Zamościu, 5. Przyjęcie regulaminu SKOCP, 6.
Dyskusja i wolne wnioski, 7. Zakończenie zebrania. W trakcie posiedzenia
głos zabierały zgromadzone osoby m.in. Piotr Rogalski (współzałożyciel
i dziennikarz portalu roztocze.net), który zobowiązał się dokonać inwentaryzacji nagrobków i przygotować ich dokumentację fotograficzną, Danuta
Kawałko (dyrektor biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
w Zamościu) apelowała by wystosować list do kanclerza kurii diecezjalnej o wsparcie tej inicjatywy2, Andrzej Szumowski (dyr. MDK) zobowiązał
się przygotować wraz z pracownikami i wolontariuszami puszki do kwestowania, Andrzej Wnuk zasugerował by ze znacznym wyprzedzeniem
dokonać przygotowania listy najcenniejszych nagrobków kwalifikujących
się do remontu, Łukasz Kot (dziennikarz Katolickiego Radia Zamość)
przedstawił pomysł opracowania biogramów osób spoczywających na
zamojskim cmentarzu a w szczególności osób, których nagrobki zostaną
w przyszłości odnowione, Wojciech Kowalczyk (Zamojska Telewizja Kablowa) zwrócił uwagę na konieczność nagłośnienia inicjatywy w mediach,
Janusz Kawałko zobowiązał się przygotować tekst apelu zachęcającego do
wsparcia kwesty, Kazimierz Chrzanowski (dyr. Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zamość) zaproponował by szczególną opieką otoczyć najmłodszych wolontariuszy – uczestników kwesty. Zebrani po dyskusji podjęli
1
2

Protokół z posiedzenia Zarządu SKOCP w Zamościu w dniu 19.10.2007 r.
Jak poinformował Janusz Kawałko – takie zaproszenie zostało już wcześniej wysłane.
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decyzję, iż Komitet przyjmie nazwę: ,,Społeczny Komitet Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu” w skrócie SKOCP. Podczas głosowania
padły trzy głosy wstrzymujące się. Wybrano Zarząd (prezydium) Komitetu. Jednogłośnie zaakceptowano złożone na piśmie zgłoszenia kandydatur
do uczestnictwa w SKOCP w Zamościu oraz przyjęto jednogłośnie regulamin Komitetu. Zarząd zobowiązał się do przygotowania niezbędnych
dokumentów do przeprowadzenia Kwesty oraz wystosowania pisma do
prezydenta Marcina Zamoyskiego o wydanie zgody na przeprowadzenie
zbiórki publicznej w dniu 1 listopada 2007 r.3
Regulamin
SKOCP w Zamościu nie posiada swojego statutu ale funkcjonuje na
podstawie przyjętego Regulaminu. Według którego zebrania Komitetu
muszą odbywać się nie rzadziej, niż co pół roku. W okresie pomiędzy zebraniami jego pracami kieruje wybrany Zarząd. Podczas zebrania wszelkie
decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W zebraniach mogą
uczestniczyć osoby zaproszone spoza jego składu. Obsługę organizacyjną
SKOCP w Zamościu prowadzi MDK im. K. Makuszyńskiego w Zamościu,
który nie pobiera opłat z tego tytułu z wyjątkiem należności wymaganych
prawem. Regulamin wszedł w życie z dniem jego uchwalenia4.

Struktura

Zarząd
Na pierwszym zebraniu SKOCP w Zamościu wybrano przewodniczącego, którym został Janusz Kawałko – inicjator powołania Społecznego Komitetu i organizacji kwesty. Wybrano także Zarząd. W jego skład
weszli: Janusz Kawałko – przewodniczący, Andrzej Szumowski zastępca przewodniczącego,
Bożena Skiba – skarbnik, Łukasz
Kot – sekretarz oraz członkowie:
Wojciech Kowalczyk, ks. kanonik Andrzej Stopyra i ks. prałat
3

4

J. Kawałko, Chcą odnowić nekropolię, Kurier Lubelski, nr 251 (13 377), 26 października
2007; Regulamin Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu,
19.10.2007, pkt. 1, s. 1; Protokół z przebiegu zebrania założycielskiego Społecznego
Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu w dniu 19.10.2007 r., s. 1-5.
Regulamin Społecznego Komitetu...
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Czesław Grzyb. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na
pół roku. Podczas zebrań podejmowane są decyzje związane z wydatkowaniem środków na renowację nagrobków, przygotowaniem kwest, sprawami organizacyjnymi m.in. wyboru wykonawców prac, kwalifikacji nagrobków, pozyskiwania dodatkowych funduszy od firm, współpraca z administratorem cmentarza, rozpatrywanie wniosków interesantów, odbiór
wyremontowanych nagrobków i inne. Dotychczas zebrania Zarządu odbywały się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu, Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu przy Kolegiackiej
8a, Hotelu Orbis Zamojski (ob. Mercure) i Restauracja Bohema, gabinecie
prezydenta miasta Zamość. Po zakończeniu każdego posiedzeniu spisywany był protokół. Sporządzał go sekretarz Komitetu. Protokół przekazywany był do akceptacji i podpisu przewodniczącemu. Cała dokumentacja
gromadzona jest w Muzeum Zamojskim pod nadzorem p. Ewy Molas (od
2015 r. skarbnika Komitetu).
Członkowie
W skład SKOCP w Zamościu weszło 21 osób, które były obecne na
pierwszym zebraniu założycielskim i poświadczyły swój udział w pracach komitetu: Małgorzata Mazur (redaktor naczelny Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego), Janusz Nowosad (Komendant Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Zamościu), Danuta Kawałko (dyr. Biblioteki
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu), Andrzej Szumowski (dyr. MDK im. K. Makuszyńskiego w Zamościu), Wojciech Kowalczyk (dyr. Zamojskiej Telewizji Kablowej), Łukasz Kot (dziennikarz
Katolickiego Radia Zamość), Andrzej Wnuk (red. naczelny Kroniki Tygodnia), Piotr Rogalski (założyciel i dziennikarz portalu roztocze.net), Kazimierz Chrzanowski (dyr. Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zamość),
Marek Jawor (Agencja ATUT), Janusz Kawałko (dyr. Kuriera Lubelskiego oddział Zamość), Karol Kozyra (dziennikarz Tygodnika Zamojskiego), Wiesław Lipiec (prezes Okręgowego Roztoczańsko-Podkarpackiego
Związku Polskich Fotografów Przyrody), Teresa Madej (dziennikarka
portalu zamosconline.pl), ks. Andrzej Stopyra (dyr. Katolickiego Radia
Zamość), ks. Czesław Grzyb (proboszcz parafii katedralnej), Witold Paszt
(muzyk Grupy VOX), Andrzej Kędziora (dyr. Archiwum Państwowego
w Zamościu), Jacek Bondyra (szef anteny Radia ESKA Zamość). Ponadto
akces do Komitetu zgłosili: Anna Szewc (kierownik Dziennika Wschodniego o/Zamość) Marian Zacharczuk (dziennikarz Radia Lublin oddział
Zamość). Zarząd podjął decyzję, że skład Komitetu może być rozszerzo-
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ny. Ustalono, że członkowie Komitetu nie będą pobierać wynagrodzeń za
udział w posiedzeniach. Akces do prac w SKOCP w Zamościu na piśmie
złożyli: Wiesław Lipiec prezes Okręgowego Roztoczańsko-Podkarpackiego Związku Polskich Fotografów Przyrody (18.10.2007), Janusz Nowosad
Komendant Hufca ZHP w Zamościu (18.10.2007), Andrzej Kędziora dyr.
Archiwum Państwowego w Zamościu (18.10.2007), Jacek Bondyra szef
anteny Radia ESKA (18.10.2007), Ryszard Pankiewicz rzecznik prasowy
Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Zamościu (18.10.2007), Teresa Madej dziennikarka portalu zamosconline.pl (18.10.2007), Anna Szewc
kierownik zamojskiego oddziału Dziennika Wschodniego (18.10.2007),
Stanisław Orłowski prezes Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
(19.10.2007), Bogdan Kawałko prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania
i Administracji w Zamościu (19.10.2007), dr Wojciech Przegon wykładowca Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (29.10.2007).
Komisja finansowa
W ramach SKOCP w Zamościu działa Komisja finansowa. W jej skład
weszli: Andrzej Wnuk – przewodniczący, Wojciech Kowalczyk i Piotr
Rogalski członkowie. Zadaniem komisji jest czuwanie nad przebiegiem
kwest. Komisja podczas pierwszej kwesty w 2007 r. dokonała obliczenia
zebranych funduszy. Podczas kolejnych zbiórek o liczenie zebranych kwot
poproszono pracowników Banku PKO BP pod nadzorem p. Grażyny Olejniczak dyr. Banku (Mirosław
Olejniczak – naczelnik wydziału
zasilającego w Łęcznej, Sylwester Pawluk – pracownik PKO
BP w Zamościu). Komisja od
tamtej pory czuwa nad przebiegiem działalności rachunkowej.
Także podaje do wiadomości
publicznej sumę zebranych każdorazowo funduszy. Wyraża
zgodę lub nie na przeznaczenie
środków pieniężnych na remont
nagrobków. Czuwa nad płynnością finansową Komitetu. Nad wydatkami czuwa także p. Ewa Molas
główny księgowy Muzeum Zamojskiego, która prowadzi księgowość Komitetu pełniąc tę funkcję społecznie.
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Komisja historyczno-plastyczna
W skład Komisji historyczno-plastycznej weszli: Stanisław Orłowski
– przewodniczący (były dyr. służb konserwatorskich w Zamościu i dawnym województwie zamojskim), Andrzej Kędziora (dyr. Archiwum Państwowego w Zamościu), Urszula Fidecka architekt i Danuta Kawałko (dyr.
biblioteki Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu). Zadaniem komisji jest przedstawienie listy nagrobków, które wymagają natychmiastowej interwencji. Pod uwagę brany jest wiek nagrobka, jego walory architektoniczno-artystyczne oraz stan zachowania. Lista nagrobków
konsultowana jest z miejskim Konserwatorem zabytków w Zamościu.

Cele i zadania

Za główne cele SKOCP w Zamościu postawił sobie odnowę zabytkowego cmentarza parafialnego w Zamościu przy ul. Peowiaków i znajdujących się tam nagrobków, pomników, grobowców historycznych, zaniedbanych terenów zamojskiej nekropolii; wspieranie działań administratora cmentarza zmierzających do estetyzacji nekropolii; organizację Kwest
– zbiórek pieniędzy na rzecz renowacji nagrobków oraz pozyskiwanie
funduszy na subkonto Komitetu wyodrębnione z konta Parafii Katedralnej w Zamościu; wyznaczenie przy współudziale służb konserwatorskich
obiektów do odnowy i renowacji; opracowanie dokumentacji wydatkowanych kwot i przedstawienie jej do publicznej wiadomości, gospodarnie dysponowanie funduszami w sprawie przekazywania ich na odnowę
cmentarza parafialnego w Zamościu oraz dbanie o ogólną estetykę cmentarza5.

Organizacja kwest

Komitet ustalił formę oraz zasady organizacji kwest. Zbiórki zaplanowano na dzień 1 listopada każdego roku w godzinach od 10.00 do 16.00
(od 2008 r. zmieniono czas zbiórek, od 8.00 do 18.00) na cmentarzu parafialnym w Zamościu przy ulicy Peowiaków. Kwestujący zbierają datki
w czterech miejscach: przy dwóch wejściach na cmentarz od ul. Peowiaków
(główna brama i brama wjazdowa) oraz przy bocznym wejściu od ulicy
Przemysłowej jak również przy domku Grabarza. Przy każdym punkcie
przewidziana jest obecność minimum jednego lub dwóch kwestujących
zaopatrzonych w zaplombowane puszki i wyposażonych w identyfikatory. Przy kwestowaniu towarzyszą harcerze z Hufca Zamość ZHP i wolon5

Regulamin SKOCP..., pkt 4, s. 1-2.
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tariusze. Po zakończeniu kwesty
pieniądze są przeliczone przez
przedstawicieli Banku PKO BP
i komisję finansową i przekazane na konto bankowe (subkonto
parafii katedralnej). Renowacja
nagrobków rozpoczyna się po
wskazaniu kilku nagrobków
przez miejskiego konserwatora zabytków na wniosek Komisji Historycznej przy akceptacji Zarządu.
W kweście biorą udział osoby znane w środowisku zamojskim np. Witold
Paszt (zespół VOX), Marcin Zamoyski (były prezydent miasta), Andrzej
Wnuk (obecny prezydent miasta Zamość)... i inne. Przed kwestą każdorazowo wystosowywany jest APEL do odwiedzających nekropolię z prośbą o wsparcie tej zbiórki. Prośba taka jest również czytana przez kapłanów zamojskich kościołów podczas niedzielnych parafialnych ogłoszeń
poprzedzających zbiórkę. Sztab SKOCP mieści się w pomieszczeniach
Świetlicy Osiedlowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ulicy Peowiaków naprzeciwko cmentarza. Tam są wydawane puszki, ulotki-apele, naklejki (ufundowane przez drukarnię Attyla Władysława i Jacka Kardasz)
i identyfikatory oraz liczone pieniądze. Puszki w latach 2007-2011 były
wypożyczane z Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu. Obklejaniem
i plombowaniem zajmowali się nauczyciele i wychowankowie MDK. Oni
także przygotowywali plakaty i identyfikatory dla uczestników kwesty.
Od 2012 r. Komitet posiada własne puszki ufundowane przez sponsorów. W tym samym roku poczynił zakup czterech stojaków reklamowych
na ekspozycje dużych informacyjnych plakatów, przy których dokonywane są zbiórki do puszek. Jednocześnie na ścianie wschodniej Domku
Grabarza każdego roku zamieszczany jest baner ze zdjęciami wyremontowanych obiektów (ufundowany przez drukarnię ZAMDRUK Dariusza
Górskiego). Wsparcie w postaci środków spożywczych (kawa, herbata,
cukier i inne) dla kwestujących Komitet otrzymuje od PSS Społem Robotnik w Zamościu. Organizatorzy zapraszają osoby do kwestowania ale
także w kweście mogą uczestniczyć wszyscy chętni po wcześniejszym
zgłoszeniu. Przygotowywana jest każdorazowo lista uczestników (z imienia i nazwiska) z przyporządkowaniem miejsca i czasu zbiórki. Osoba
zgłaszająca się do Sztabu Komitetu podpisuje listę obecności gdzie jest
ujęty czas wydania puszki, identyfikatora i materiałów informacyjnych
(ulotek i naklejek). Następnie po odbytej zbiórce dana osoba ponownie
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podpisuje listę gdzie jest oznaczony czas i fakt oddania puszki. Potwierdza to swoim podpisem osoba (członek Zarządu) przyjmująca puszkę.
Następnie puszka przekazywana jest do pokoju gdzie podliczane są datki przez przedstawicieli Banku PKO BP (p. Bożena Olejniczak dyr. PKO
BP w Zamościu, Mirosław Olejniczak naczelnik wydziału zasilającego
w Łęcznej i Sylwester Pawluk naczelnik wydziału operacji PKO BP SA
w Zamościu). Organem medialno-informacyjnym SKOCP w Zamościu
jest strona internetowa www.kwesta.zam.pl administrowana społecznie
przez Kamila Kawałko – właściciela Pracowni Graficzno-Wydawniczej
KKwadrat, na której znaleźć można apele, opisy każdej z kwest, zdjęcia,
listę wolontariuszy, podsumowania, podziękowania, wynik zbiórek oraz
linki do stron i artykułów mediów które o kwestach zamojskich informowały społeczeństwo.
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ANEKS
Aktualny skład Zarządu Społecznego Komitetu Odnowy
Cmentarza Parafialnego w Zamościu (2017 r.)
Łukasz Kot – przewodniczący
Andrzej Szumowski – v-ce przewodniczący
Janusz Kawałko – sekretarz
Ewa Molas – skarbnik (księgowość)
Andrzej Wnuk – członek Zarządu, przewodniczący Komisji finansowej
Wojciech Kowalczyk – członek Zarządu, członek Komisji finansowej
Ks. Adam Firosz – członek Zarządu
Prace Zarządu wspiera pan Stanisław Orłowski przewodniczący Komisji
historyczno-plastycznej

Przewodniczący SKOCP w latach 2007-2017
Janusz Kawałko (2007-2012)
Andrzej Wnuk (2012-2014)
Janusz Kawałko (2014-2016)
Łukasz Kot (od 2016)

Wykonawcy renowacji nagrobków
Pracownia konserwatorska Bolesława i Tomasza Bulewiczów (m.in. kamienne, barokowe latarnie)
Pracownia konserwatorska Andrzeja Pysza (Grobowiec rodziny Ehm)
Pracownia Kompleksowej Konserwacji Zabytków Maciej Filip, Aneta
Filip s.c.
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Wyremontowane nagrobki
(25 nagrobków, 2 barokowe latarnie oraz kamienna ławeczka)
Ze środków z I kwesty
Dwie barokowe, kamienne latarnie/lampy
Ze środków z II kwesty
Adolf i Bronisława Skulscy
Feliksa z Kościańskich Kudlińska
Ze środków z III kwesty
Emilia Radyszkiewicz
Tekla i Magdalena Ehm
Ze środków z IV kwesty
Jan Zygmunt Dalaszkiewicz
Antoni Bogaczewski
Jan Kłossowski
Ze środków z V kwesty
Jan Bruno Baltzer
Antoni i Maria Gołowscy
Ze środków z VI kwesty
Appolonia Fedecka
Maria Giliczyńska
Teofila Gołębiowska
Ze środków VII kwesty
Anna Czujkiewicz
Aleksander Freidlich
Rodzeństwo Szajewskich
Ze środków z VIII kwesty
Stanisław Lasocki
Maria Twardzikowska
Ze środków z IX kwesty
Bronisława Miler
Wacunia Marchwianówna
Antoni i Maryjanna Wazowscy
Katarzyna Plisikiewicz
Kamienna ławeczka
Płyta nagrobna Józefa Strokowskiego
Ze środków z X kwesty
Wiktoria i Paweł Czujkiewiczowie
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Aleksander Łojewski
Antoni Felicjan Kolasiński

Kwestujący
I KWESTA (2007 r.) – 60 osób
X KWESTA (2016 r.) – 120 osób

Zebrane środki
Ogółem w latach 2007-2016 zebrano – 166 047,92 zł
Rok

KWESTA

SUMA (w tys. zł)

2007

I

13 081, 20

2008

II

16 009,17

2009

III

13 625, 86

2010

IV

17 047, 90

2011

V

17 107, 98

2012

VI

15 417, 81

2013

VII

18 372, 06

2014

VIII

18 513, 62

2015

IX

18 729, 22

2016

X

18 143, 10
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Maciej Filip

Konserwacja i renowacja zabytkowych nagrobków na
cmentarzu parafialnym w Zamościu w latach 2007-2016
Zespół zabytkowych nagrobków przy ul. Peowiaków w Zamościu,
corocznie od 2007 roku poddawany jest kompleksowym pracom konserwatorskim, dzięki czemu stopniowo odzyskuje czytelność formy i wygląd estetyczny zgodny z prawdą historyczną. Prace na rzecz utrzymania
i zabezpieczenia cmentarza prowadzi od 2011 r. „Pracownia Konserwacji
Zabytków F&F” Maciej Filip, której do tej pory udało się przywrócić blask
15 nagrobkom oraz ławeczce przy Domu Grabarza. Wszystkie obiekty
znajdujące się na terenie cmentarza zostały wpisane do rejestru zabytków
A/1243 w 1984 r.
Pomniki nagrobne prezentują wyważoną, klasyczną formę, typową dla
sztuki sepulkralnej przełomu XIX/XX w.
Wyraz artystyczny nagrobków mimo
różnorodności przedstawień wpisuje
się w jeden nurt, przyjmując najczęściej
formę wolnostojącego postumentu lub
rzadziej spotykanej, leżącej płyty. Pomnik dopełnia niekiedy przedstawienie
figuralne w postaci rzeźby o nostalgicznym wyrazie (płaczka na nagrobku Marianny z Winiarskich Godziszewskiej,
dzieci na nagrobku Szajewskich, aniołek w zwieńczeniu pomnika Wacuni
Marchwianówny, postać Matki Boskiej
na nagrobku Bronisławy Miler. Powszechnie występujący graniasty cokół o ostrych krawędziach w nielicznych przypadkach zastępowany jest
bazą naśladującą skałę (nagrobek Apolonii Fedeckiej, dzieci Szajewskich,

164

10 lat Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego w Zamościu

Wacuni Marchwianówny) lub antykizującą płytą inskrypcyjną (Katarzyna z Pikuzińskich Plisikiewicz).
Zwieńczenie występuje najczęściej w formie krzyża
bezpośrednio spoczywającego na cokole lub osadzonego na podwyższeniu w kształcie graniastego, zwężającego się ku górze słupa (nagrobek Jana Baltzera
lub kanelowanej kolumny (Stanisław Lasocki i Dziudzio Lasocki). Krzyż z bloków kamienia ma niekiedy złagodzoną formę naśladującą bale drewniane
z drzewcami lub korę drzewną. Bogatą kolekcję zabytkowych nagrobków dopełnia kamienna Ławeczka sprzed Domu Grabarza o ściankach bocznych dekorowanych gałązką dębową.
Stan nagrobków wykonanych głównie z kamieni porowatych należało uznać za zły. Materiały
te posiadają niską odporność na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie oraz wrażliwość na oddziaływanie zmiennych czynników atmosferycznych.
Obserwuje się rozwarstwienia struktury, głębokie ubytki i wykruszenia
powierzchni. W wielu przypadkach działanie soli oraz luźne zanieczyszczenia zatarły inskrypcje nagrobne. Z powodu wykruszeń i dezintegracji
kamienia bezpowrotnie utracił czytelność
nagrobek Apolonii Fedeckiej. Obecność soli
zmieniła także pierwotny kolor zabytków.
Obiekty te porastają mchy i porosty oraz ulegają łatwemu spatynowaniu. Z powodu braku izolacji oraz pod wpływem specyficznego, wilgotnego mikroklimatu panującego na
cmentarzu większość nagrobków jest stale
zawilgocona, przez co procesy destrukcyjne
trwają nieprzerwanie. Dodatkowym problemem są tłuste okopcenia, sadza pochodząca ze świec obecne w głębokich warstwach
przypowierzchniowych niemal wszystkich
obiektów wykonanych z materiałów porowatych. W partii krzyży znajdowały się
pęknięcia, które groziły samoistnym oderwaniem się całego elementu i wpływało na
bezpieczeństwo przechodniów (nagrobek
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Teofila Gołębiowskiego). Wiele elementów
kamienia uległo oderwaniu i wykruszeniu.
Ławeczka sprzed Domu Grabarza miała pęknięte siedzisko i nie spełniała funkcji
użytkowych ani dekoracyjnych.
Głównym założeniem prac konserwatorskich było maksymalne zachowanie
zabytkowego charakteru cmentarza przez
zabezpieczenie i przywrócenie walorów estetycznych i ekspozycyjnych z należytą dbałością o utrwalenie historycznego charakteru
kompleksu cmentarnego. Z powodu słabych
właściwości mechanicznych materiału – piaskowca i wapienia, z których wykonano nagrobki, powstały pęknięcia
i uszkodzenia wynikające z destrukcji na skutek oddziaływania czynników fizykochemicznych oraz mechanicznych. Zdecydowanie należało poprawić estetykę kamienia przez oczyszczenie oryginalnych powierzchni
z wtórnych nawarstwień, zapraw i imitacji. Duże partie uzupełnień o charakterze konstrukcyjnym, założono wykonać w kamieniu zbliżonym do
oryginalnego (piaskowiec, wapień drobnoporowaty), metodą flekowania.
Pierwotną formę nagrobków należało przywrócić również w oparciu o zachowane elementy oryginalne, często znajdujące się w gruncie, jednakże większość
prac powinna skupiać się na stanie zachowania formy in situ. Prace konserwatorskie
powinny mieć głównie charakter zachowawczy, bez zbytniej estetyzacji kamienia, powodującej nienaturalną sztuczność.
Wszystkie nagrobki zdemontowano,
następnie wykonano izolację przeciwwilgociową fundamentów in situ. Przy pomocy
szpachelek usunięto mchy i porosty, które
uniemożliwiały oczyszczenie powierzchni
kamienia. Wykonano próby oczyszczania
nagrobków. Wzięto pod uwagę mycie gorącą wodą oraz mycie gorącą parą wodną
przy użyciu środków chemicznych, wykonano również próby oczyszczenia nagrobków ścierniwem pod ciśnieniem, testując
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różne rodzaje ścierniw: piasek kwarcowy
o różnej granulacji, kulki szklane, korund.
Testowano również różne ciśnienia oraz
dysze, w tym dyszę rotacyjną z piaskarki
Rotec prod. Remmers. Do oczyszczania zespołu nagrobków wybrano metodę oczyszczania ścierniwem pod ciśnieniem (rodzaj
ścierniwa, granulacje, ciśnienie oraz dysze
dobierano indywidualnie do różnych gatunków kamienia). Pozostałe elementy zanieczyszczeń i przemalowań, wtórne zaprawy
i rekonstrukcje usuwano ręcznie metodą
mechaniczną przy użyciu młoteczków, diamentowych dłut kamieniarskich oraz noży
szewskich. Po oczyszczeniu nagrobki z widocznymi wykwitami wysoleń poddano
zabiegom odsalania metodą migracji soli do
rozszerzonego środowiska (np. przy użyciu
kompresów z ligniny). Następnie powleczono środkiem biobójczym likwidującym biologiczne skażenie podłoży. Osłabione strukturalnie elementy kamienne wzmocniono preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego i sezonowano
zgodnie z instrukcją techniczną. Część elementów
kamiennych wzmocniono środkiem gruntującym
na bazie żywic poliakrylowych. Większe pęknięcia
kamienia zostały sklejone przy użyciu kleju epoksydowego. Znaczące elementy konstrukcyjne dodatkowo wzmacniano poprzez wstawienie prętów
ze stali nierdzewnej np. ramię krzyża nagrobka
Pikuzińskich, łączenie pękniętego bloku siedziska
ławeczki przy Domu Grabarza. Większe ubytki kamienia uzupełniono flekami kamiennymi, wykorzystując kamień tego samego gatunku. Powierzchnie fleków ujednolicono fakturalnie i kolorystycznie z oryginałem. Mniejsze ubytki oraz drobne uzupełnienia wykonano masami mineralnymi imitującymi kamienie naturalne. W ten sposób, za pomocą
kitu mineralnego barwionego w masie (kombinacja
różnych odcieni zapraw barwionych fabrycznie,
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modyfikowanych dodatkowo ziemnymi
pigmentami mineralnymi prod. Kremer)
przeprowadzono korektę i wyprowadzenie
formy Ławeczki przy Domu Grabarza. Kamienne fleki i kity wykonano w niezbędnym
zakresie, głównie w celu wzmocnienia osłabionej konstrukcji lub zabezpieczenia przed
wnikaniem i szkodliwym oddziaływaniem
wody opadowej i śniegu. W pojedynczym
przypadku zadecydowano o rekonstrukcji
całego elementu – krzyża w zwieńczeniu
nagrobka Stanisława Lasockiego. W wielu
przypadkach, ze względu na nieczytelność
inskrypcji na cokołach była konieczna korekta liternictwa. Nagrobki scalono kolorystycznie przy użyciu farb laserunkowych. Do scalania używano wstępnie zabarwionych produkcyjnie kolorów, które w procesie scalania
modyfikowano pigmentami proszkowymi
prod. Kremer. Po scaleniu powierzchnię nagrobków zhydrofobizowano środkami na
bazie związków krzemoorganicznych. Podczas montażu, w szczeliny między łączeniami kamiennych bloków wprowadzono kit,
uniemożliwiający gromadzenie się wody
opadowej i zanieczyszczeń.
W rezultacie prac konserwatorskich nagrobki odzyskały dawną, czytelną formę historyczną oraz zostały zabezpieczone przed
wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. Dbałość o wygląd i stan techniczny kompleksu cmentarnego należy do
istotnych czynników kształtujących lokalną
i narodową tożsamość. Jednym z aspektów
żywej pamięci jest opieka i prewencyjna
ochrona zespołu, realizowana także przez
kompleksowe prace konserwatorskie.
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Fot. Janek Cios

Fot. Janek Cios

Fot. Janek Cios

Fot. Łukasz Kot

Fot. Stanisław Orłowski

Fotografie z Kwest z lat 2009-2016
Fotografie pochodzą z archiwum Społecznego Komitetu Odnowy Cmentarza Parafialnego
w Zamościu znajdującego się na stronie kwesta.zam.pl. Autorzy zdjęć: Andrzej Szumowski,
Janusz Kawałko, Wojciech Czerwieniec, Wojciech Kowalczyk, Andrzej Wnuk, Łukasz Kot,
Marta Geneja, Szymon Łyciuk, Mirosław Chmiel, Paweł Nowak, Stanisław Orłowski.
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