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 Cmentarz Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego  i w. Tomasza Apostoła w Zamo ciu 

 

lac pod obecny cmentarz wyznaczono pomiędzy 1810 a 1812 rokiem, w odległo ci niezbyt du ej od szańców twierdzy, przez co był on nara ony na systematyczną dewastację. Na 
cmentarz wyznaczono 2 morgi pola przy dawnym 

trakcie skierbieszowskim. Od zachodu cmentarz ograniczały „stare szańce szwedzkie”.  
 Na planie z 1823r cmentarz posiada kształt półtrapezu o szeroko ci ok. 75 m i długo ci krótszego boku ok. 130m co odpowiada okre lonej 
pierwotnie 2-morgowej powierzchni (1,1 ha). Jesienią 1817r. zarządzeniem biskupa Skarszewskiego na cmentarzu zło ono szczątki zebrane z ko ciołówŚ franciszkańskiego, reformatorów i klarysek, które zajęło na swe 
potrzeby wojsko.  

 W 1824r. cmentarz został powiększony - przeniesiono wej cie od południa. Nekropolia osiągnęła długo ć nie zmienioną a  do 1918 r. Bramę ozdobiły istniejące do dzisiaj rokokowe latarnie kamienna, będące pozostało cią po rozebranym ko ciele w. Katarzyny lub 
przebudowanej w tym czasie Bramy Szczebrzeskiej.  

 W czasie oblę enia 1831r. wojsko zniszczyło 
ogrodzenie i cmentarz przez następne lata przypominał pastwisko. Na wniosek dziekana zamojskiego w połowie 1839r sprawą cmentarza zajął się magistrat, ale nie znaleziono chętnych do wykonania ogrodzenia. żotowym do pracy ydom nie pozwolono na wykonanie takiej usługi.  

 W 1841r Urząd Municypalny przytacza wypadki wygrzebywania przez trzodę ciał zmarłych.  
 Ze względów militarnych, a  do likwidacji twierdzy zamojskiej (1865r.) istniał zakaz nasadzeń drzew na 
cmentarzu.  W III kwartale XIX w. powstaje dom grabarza, który był wykorzystywany do celów mieszkalnych jeszcze 
w latach 80-tych XXw.  

 

XX – XXI w. 

 1917r. z fundacji Józefa Czernickiego 
wybudowana zostaje kaplica o cechach 

neogotyckich. Jest to jednonawowa budowla z małą zakrystią. Na początku XXw. powstaje te  jedyna na cmentarzu kapliczka nagrobna rodziny Badzianów.  

 

 
Zdjęcie: Kaplica fundacji Jerzego Czernickiego (fot. Marek Ścisły, ) 

Po roku 1920 zało ono, po prawej stronie od dzisiejszego głównego wej cia, zbiorową mogiłę obrońców Zamo cia z I wojny wiatowej i z wojny z 
bolszewikami.  

 Na terenie cmentarza funkcjonował dom grabarza, który ma swoją ciekawą historię. Do jego budowy u yto prawdopodobnie materiałów rozbiórkowych 
uzyskanych po kasacie twierdzy zamojskiej i urządzeń obronnych. Od końca XIX wieku do połowy XX wieku zamieszkany był przez rodzinę Zubów, a potem u ytkowany jako kancelaria cmentarza oraz magazyn narzędzi i materiałów grabarzy.  Początkowo budynek usytuowany był przy wej ciu 
na teren cmentarza, jednak wskutek kolejnych powiększeń znajduje się w jego rodkowej czę ci.  Przy wej ciu do domu grabarza ustawiona jest 
kamienna XVIII-wieczna ława, która pierwotnie 
posadowiona była przy ko ciele w. Katarzyny. Obok niej na ceglanym postumencie le y kamienna latarnia równie  z tego ko cioła. Od połowy lat 50-

tych XX wieku sukcesywnie przebudowywano wnętrze zacierając jego pierwotny układ. W 1996 
roku wstawiono nowe, dwuskrzydłowe, klepkowe 
drzwi. 

 

W latach 1939-44 na cmentarzu chowano równie  
niemieckich ołnierzy. Ich kwaterę ulokowano po 
lewej stronie od wej cia, naprzeciwko kwatery 
ołnierzy polskich. 

P 

W 

 NEKROPOLIE 
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Do ostatniego powiększenia cmentarza doszło w 
1948r. W latach 60-tych cało ć ogrodzono jednolitym ceglanym murem, który stracił swój reprezentacyjny charakter w związku z przysypaniem go skarpami powstałego w 1979r. 
pobliskiego wiaduktu.  

 Tu  po II wojnie wiatowej wybudowano przy głównej alei kwaterę ołnierzy i policjantów, którzy polegli w wojnie obronnej we wrze niu 1939r.  
 W dniu 28 grudnia 1984r cmentarz w cało ci został wpisany do rejestru zabytków.  
 Cmentarz pełen jest pamiątek dokumentujących ofiarę polskich ołnierzy. Ostatnią jest grób ppor. Bartosza Orzechowskiego z 2007r., który zginął w zamachu, broniąc polskiego ambasadora.  
 

Sztuka a cmentarzu znajdują się liczne nagrobki figuralne, do których nale y pomniki z grobu 
J.Szajby (zm. 1907), przedstawiający postać kobiecą wspartą o skałę i przykrytą welonami i 

lekkimi szatami. 

 

  
Zdję ie: Rzeź a z gro u J. Szaj y (fot. Marek Ścisły) 

Postać anioła z uniesionymi skrzydłami, spowita w szatę spływającą poni ej, to jeden z elementów 
identyfikujących cmentarz. Znajduje się na grobie M. miecha (zm. 1945). 

 

Na oso ą uwagę zasługuje agro ek A. Czerskiej z . 
1935)  z czerwonego marmuru. Wysokie trzy 

prostopadłoś ie e ryły tworzą iszę, wew ątrz której  
z ajduje się atural ej wielkoś i posąg ko ie y e  fa e 
przedstawiają y z arłą. Autore  rzeź y jest Jaku  
Juszczyk. 

 

 
Zdję ie: Rzeź a  z gro u Matyldy Czerskiej (fot. Marek Ścisły) 

Najstarszy i a e tarzu są klasy ysty z e agro ki z lat 
 i  z arły h: Tekli i Magdale y Eh  Elum?) z 

dwo a o eliska i zwień zo y i kula i  a wysoki  
cokole. 

 

Na e tarzu o ok agro ków z ajdują się po iki 
upa ięt iają e artyrologię Narodu Polskiego. Jed y  z 
nich jest pomnik Dzieci Zamojszczyzny zlokalizowany 

nieopodal Domku Grabarza. 

 

 

 

Zarząd a e tarza: 
Centrum Pogrzebowe MEMENTO  

ul. Peowiaków, 22-400 Za ość  
(Cmentarz Parafialny)  

tel. 605 180 060 

 

N 
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Symbole na cmentarzach – czę ć pierwsza 
Dawid Ziemięcki 
 

 Setki różnych symboli - religijnych i wieckich - zdobi nagrobki. Powstawały przez wieki, a z czasem stały się oznaką postaw wobec mierci, wyznacznikiem członkostwa w organizacji społecznej lub handlowej, a nawet oznaką tożsamo ci etnicznej. Chociaż wiele symboli z tych nagrobków jest do ć prosta w interpretacji, to nie zawsze jest łatwo okre lić ich sens i znaczenie, ponieważ nie byli my obecni przy tworzeniu tych symboli i nie znamy zamiarów naszych przodków. Nierzadko możemy tylko spekulować, co nasi przodkowie starali się nam powiedzieć poprzez wybór sztuki nagrobnej. Symbole na nagrobkach i ich interpretacje nie są powszechnie uzgodnione nawet przez naukowców.  
 Oto próba przeglądu i rozszyfrowania niektórych z nich. 
 
Alfa (A) , pierwsza i Omega (Ω) - ostatnia 

litera alfabetu greckiego, są często połączone w jeden symbol. Uznaje się e symbolizuje Chrystusa, jako początek i koniec 
wszechrzeczy.  
 

 
 
Kotwica była uwa ana w staro ytno ci jako symbol bezpieczeństwa i została przyjęta przez chrze cijan jako symbol nadziei i wytrwało ci. Kotwica symbolizuje równie  umocowanie wpływu Chrystusa. Niektórzy twierdzą, e był u ywany jako swego rodzaju ukryty symbol 
krzy a. Kotwica na nagrobku informuje nierzadko o zawodzie związanym z morzem i w tym znaczeniu spotyka się ją na grobie marynarza. Kotwice stosuje się te  jako wyraz hołdu dla więtego Mikołaja, patrona 

marynarzy. Kotwica ze złamanym łańcuchem 

symbolizuje zakończenia ycia.  
 

 
 
Pomniki Aniołów na cmentarzu są symbolem duchowo ci. Pilnują grobu i są uwa ane za posłańców między Bogiem a człowiekiem. Anioł, czyli "wysłannik Boga", mo e pojawiać się w ró nych pozycjach, ka dy we własnym rozumieniu człowieka. Anioł z otwartymi skrzydłami reprezentuje lot duszy do nieba. Aniołowie podpierający w ramionach człowieka prowadzą zmarłego do nieba. Płaczący 
symbolizuje smutek z powodu przedwczesnej mierci. Anioł grający na trąbce mo e przedstawiać dzień sądu. Często okre lane są przez instrumenty, które u ywają - Michał przez miecz i żabriel przez róg.  
 

 OBYCZAJE 
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Księga na nagrobku mo e mieć wielorakie znaczenie, Najczę ciej symbolizuje księgę ycia, ale te  przedstawia mądro ć, modlitwę, pamięć lub kogo , kto pracował jako pisarz sprzedający ksią ki, albo wydawca. Ksią ki i zwoje mogą równie  reprezentować źwangelistów.  
 Krzyż celtycki lub irlandzki - w formie krzy a w okręgu - zwykle stanowi wieczno ć. Złamane kolumny wskazują krucho ć ycie, oznaczają mierć osoby, która zmarła młodo lub w sile wieku, przed osiągnięciem staro ci. Niektóre są wynikiem uszkodzenia lub wandalizmu, ale większo ć kolumn celowo wyrze bionych jest w takiej formie.  
 Gołąb spotykany jest na chrze cijańskich i ydowskich cmentarzach. Jest symbolem zmartwychwstania, niewinno ci i pokoju. 
Lecący gołąb unosi dusze zmarłych do nieba. żołębica zstępująca z nieba stanowi zapewnienie bezpiecznego przej cia z Ziemi do Nieba. Le ący martwy gołąb symbolizuje koniec lub krótkie ycie. Je li gołąb trzyma gałązkę oliwną, symbolizuje, e dusza osiągnęła Bo y Pokój w Niebie.  
 

 
 Po krzy u, urna jest jednym z najczę ciej u ywanych sybloli na cmentarzach. Urna uwa ana jest za symbol nie miertelno ci. Kremacja była jednym z pierwszych form przygotowania zmarłego do pogrzebu. Kształt pojemnika, w którym znajdowały się prochy, ma formę zwykłej skrzyni lub wazonu z 

marmuru. Bez względu na to, jak wygląda, nale y pamiętać i  słowo "urna" wywodzi się od łacińskiego uro, co oznacza "spalić". Kiedy pogrzeb stał się bardziej powszechną praktyką, 
znaczenie symbolu urny ci le powiązane zostało ze miercią. Urna wiadczy o mierci ciała i zamianę jego w pył. Materiał, który został wydrapowany na urnie te  ma swoje znaczenie. Całun otaczający urnę oznacza wg niektórych, e dusza odeszła okryta w podró  do nieba. Inni mówią, e zasłona oznacza ostatni rozdział – kurtynę - między yciem i miercią.  
 Dłoń ze wskazującym palcem uniesionym górę, symbolizuje nadzieję na niebo, a dłoń z palcem wskazującym skierowanym w dół przedstawia Boga, sięgającego po duszę. Dłonie 
postrzegane są jako wa ny symbol yciaŚ wyryte na nagrobkach pokazują relacje zmarłego z innymi lud mi oraz z Bogiem. Cmentarne ręce są zazwyczaj uchwycone przy 
wykonywaniu jednych z czterech rzeczy: błogosławieństwa, przytulania, wskazywania i 
modlitwy.  

 
Podkowy mogą symbolizować ochronę przed złem, ale mogą być te  symbolem osoby, której zawód lub pasja związane były z końmi.  
 

Bluszcze wyryte na nagrobku oznaczają trwało ć, przyja ń, wierno ć i nie miertelno ci. Twarde, wiecznie zielone li cie bluszczu oznaczają nie miertelno ć, odrodzenie lub regenerację.  
 Tarcze heraldyczne i płaszcze pancerza na nagrobkach często znak, e w tym miejscu spoczywa kto  stanu rycerskiego.  
 

Wawrzyn, szczególnie w kształcie wieńca, mo e on stanowić zwycięstwo, wyró nienie, 
wieczno ć i nie miertelno ć.  
 

Lew słu y jako opiekun na cmentarzu, ochrania grób przed niechcianymi go ćmi i złymi duchami. Symbolizuje odwagę i męstwo zmarłego. Lwy na cmentarzu zazwyczaj mo na znale ć na szczycie sklepienia grobowców. 
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 Gminy nie mogą przejąć elementów grobu bez umowy 
Janusz Wilanowski 
 

 
Zamiesz ze ie w regula i ie e tarza klauzuli, iż ele e ty gro u urowa ego lu  agro ka pozostałe po likwida ji 
gro u ogą przejść a włas ość g i y ez odszkodowa ia, udzi wątpliwoś i praw e. 
 

Rada Miejska w Lwówku Śląski  podjęła u hwałę w 
sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego 

w Lwówku Śląski  przy Al. Wojska Polskiego - u hwały 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląski  r XVII/ /  z d ia  
sty z ia  r. Rada, §  pkt. , posta owiła, że „ele e ty 
gro u urowa ego lu  agro ka pozostałe po likwidacji 

gro u prze hodzą a włas ość g i y ez odszkodowa ia”. 
Regula ja taka, jak się wydaje, iała przede wszystki  
uporządkować sprawy związa e z ele e ta i gro ów 
opusz zo y h i ieopła o y h, dla który h ie ożliwy  
jest ustalenie opiekuna grobu, a okres pokłada ego już 

i ął.  

 

 

Wojewoda Dol ośląski w rozstrzyg ię iu adzor zy  r 
NK-N13.4131.123.2012.JT1-1 z dnia 14 lutego 2012r. 

stwierdził ieważ ość tego pu ktu. Wojewoda pou zył, że 
regula je ustawy o sa orządzie g i y  art.  ust.  
pkt. 4) nie o ej ują sta owie ia o zakresie 
odpowiedzial oś i odszkodowaw zej za działa ie związa e 
z likwida ją gro ów lu  agro ków.  
 

Według iego, to przede wszystki  u owa ywil opraw a 
na korzystanie z cmentarza komunalnego, jaka zostanie 

zawarta po iędzy zarząd ą a oso ą h ą ą skorzystać z 
usług e tarza, ędzie ogła sta owić o zakresie 
ewe tual ej odpowiedzial oś i odszkodowaw zej w ty  
zakresie oraz przejś iu określo y h przed iotów a 
włas ość g i y. Twierdze ie to pozostaje w związku z art. 
353(1) Kodeksu ywil ego, określają ego dopusz zal ość 
kształtowa ia stosu ku praw ego po iędzy stro a i 
u owy. Ty  sa y  orga  sta owią y g i y ie oże w 
regula i ie zyli ak ie określają y  jedy ie zasady i try  
korzysta ia z g i y h o iektów i urządzeń użyte z oś i 
pu li z ej regulować kwestii odpowiedzial oś i g i y w 
zakresie szkód i zdarzeń ogą y h zaist ieć a tere ie 
cmentarza gminnego.  

 

Wojewoda pou zył, iż kwestia odpowiedzial oś i g i y 
lu  i y h pod iotów  oraz ewe tual y o owiązek 

naprawienia szkody podlega o e ie sądów powsze h y h 
w opar iu o powsze h ie o owiązują e przepisy prawa 
rangi ustawowej, w tym w oparciu o wskazane przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

 

)ate , wg i terpreta ji Wojewody Dol ośląskiego, 
przeję ie ele e tów gro u przez G i ę w przypadku 
kiedy nie zawarto stosownej umowy cywilno-prawnej, a 

opieku  gro u jest iez a y, wy agać ędzie peł ego 
postępowa ia sądowego, łą z ie z poszukiwa ie  
właś i iela ele e tów gro u. 

 

 

 

  

 PRAWO 



CMENTARIA, PERIODYK SEPULKRALNY,  kwiecień 2014  1 (1) 2014  

  

cmentarze24.pl    ksiegazmarlych24.pl 

 

 

 Jak rozwiązać problem z wandalami na cmentarzach 
Adrian Grzybowski 
 

 
W ostat i h lata h ag i ie zwiększa się pro le  dewasta ji e tarzy przez huliga ów i złodziei, którzy poprzez hęć 
zysku ie of ą się awet przed ra u kie  takiego iejs a. Zastosowanie tradycyjnego monitoringu w przypadku 

e tarzy jest rozwiąza ie  kosztow y . Idą  aprze iw ty  pro le o , preze tuje y spe jalisty z y sa odziel y 
rejestrator ędą y alter atywą trady yj ego o itori gu. Przedstawia e po iżej urządze ie harakteryzuje się głów ie 
przystęp ą e ą, łatwoś ią i stala ji oraz jego o il oś ią zyli wykorzysta ie  jed ego urządze ia w wielu iejs a h. 
 

Rejestrator sa odziel y ECO to iewielki h roz iarów 
spe jalisty z y przyrząd zasila y ateria i, rejestrują y 
o raz, o eli i uje kosztow e i kłopotliwe prowadze ie 
przewodów. Rejestrator auto aty z ie wyko uje zdję ia 
lu  agrywa fil y tylko gdy ktoś pojawi się w zasięgu jego 
pola widze ia. )dję ie fil  zapisywa e jest a kar ie 
pa ię i. Dzięki w o towa y  pro ie iko  
pod zerwie i działa rów ież w o y, o jest ardzo istot e, 
gdyż większość aktów wa daliz u od ywa się głów ie 

o ą. )a po o ą dołą zo ego do urządze ia pasa, oż a 
go za o tować a słupie, drzewie zy latar i. Sprzęt jest 
odpor y a zy iki at osfery z e. W zależ oś i od 

odelu oże y w dowol y sposó  zaprogra ować 
rejestrator tak a y działał w try ie iągły  lu  w 
określo y h godzi a h. Cena rejestratora samodzielnego 

ECO w zależ oś i od odelu wy osi od zł do zł 
rutto ez karty pa ię i . 

            

Podsu owują : 
- hermetyczna obudowa chroni przed deszczem 

- wygoda uży ia- rak pro le u prowadze ia przewodów 
dzięki zasila iu ateryjnemu 

- łatwy o taż za po o ą dołą zo ego pasa 

oże y zaprogra ować sprzęt a y działał w określo y h 
godzi a h dzięki zastosowa iu diod pod zerwie i zdję ia 
lu  fil y ogą yć agrywa e o ą  

Oferuje y rów ież sprzęt do:  
- cyfrowej rejestracji obrazu DVR :  

telewizja prze ysłowa  
ka ery prze ysłowe  
kamery sieciowe IP  

- yfrowej rejestra ji roz ów telefo i z y h: agrywanie 

roz ów telefo i z y h i i for a ji o połą ze iu - CLIP, 

monitoring telefoniczny  

- nowoczesne abonenckie centrale telefoniczne  

- ko troli dostępu i rejestra ja zasu pra y  
- syste y syg aliza ji wła a ia i apadu  
 

 Świad zy y usługi w zakresie:  
- sprzedaży za ówio ego sprzętu  
- przygotowa ia i do oru ele e tów do włas ego 

o tażu  
- projektowania, przygotowania i wykonania instalacji  

- ko pleksowego o tażu oraz uru ho ie ia 
za ówio y h syste ów  
- peł ej o sługi gwara yj ej i pogwara yj ej 
 

)a ówie ia oraz pyta ia prosi y kierować e- aile  ądź 
telefonicznie:  

 

RETT-POL Telewizja prze ysłowa i Teleko u ika ja  
ul. Podmiejska 21  

01-498 Warszawa  

Adrian Grzybowski  

tel.: 22 746 00 08  

tel kom.: 660 213 333  

e-mail: adrian.grzybowski@rettpol.com.pl 
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Centrum Pogrzebowe "MEMENTO" Ryszard Kusz 

 

Administrator Cmentarza Parafii Katedralnej 

) artwy hwsta ia Pańskiego i Św. To asza Apostoła, 
)a ość.  

Ko pleksowa orga iza ja pogrze ów, przewozy 
pogrze owe a tere ie ałego kraju, ekrologi, klepsydry, 
sprzedaż krzyży, o ra owań, ta li zek agro y h, ogaty 
asortyment tru ie  i ur , kre a ja, sprzedaż gro ow ów i 
inne. 

 

Ryszard Kusz 

ul. Peowiaków (Cmentarz Parafialny), 22-  )a ość 

tel. 605 180 060 

www.cmentarze24.pl/zamosc 

cp.memento@gmail.com 

 Zakład Usług Pogrze owy h "RIP"  
 

OFERUJEMY: Całodo owy przewóz z arły h. Organizacja 

pogrze ów a e tarza h. Wyko a ie aktów zgo u i 
wypisów z USC. Duży wy ór tru ie  i krzyży. Wykonanie 

ta li  ekrologów i szarf. Przewozy autokarawanem na 

terenie ałego kraju i za gra i ą. Organizacja i realizacja 

ko duktów pogrze owy h. Wień e, wiąza ki i kwiaty - z 

dostawą a ży ze ie klie ta. Rozli ze ia ezgotówkowe z 
ZUS. 

 

)akład Usług Pogrze owy h "RIP"  
Wro ław pl. Św. Ma ieja   
tel. 71-321-03-01, 71-372-29-44 

www.rip-zakladpogrzebowy.pl 

 

 

 

|NEKROorganizer w. 3.3| - desktopowy program do administrowania cmentarzem 

 

Syste , który u ożliwia ewide jowa ie, selek jo owa ie, zarządza ie wsze hstro y i i for a ja i doty zą y i 
cmentarza. Dzięki prostej o słudze, oże ie Państwo sa odziel ie i od podstaw rozpo ząć tworze ie azy i for a ji o 

e tarzu, który  zarządza ie!  
 

Aplikacja |NEKROorganizer w. 3.3| gromadzi...  

...w zakresie danych opisowych informacje o: 

iejs u po hówku z przypisa y i i for a ja i o 
identyfikatorze grobu, rodzaju grobu, 

osobach pochowanych przypisanych do grobu, 

opiekunach grobu przypisanych do grobu, 

wyda y h doku e ta h i opła e iu iejs  po hówku 
faktura, przelew, zaświad ze ie , 

przedłuże ia h użytkowa ia,  
 

 

...w zakresie danych graficznych informacje o: 

numerycznej mapie cmentarza w formacie .svg, .qgis i 

innych (wektorowy h i rastrowy h  z ożliwoś ią 
edytowa ia ezpłat y i arzędzia i grafi z y i, 
doku e ta ji fotografi z ej agro ków, kolu ariów lu  
i y h o iektów e tarza. 
 

Wię ej: www.cmentarze24.pl/nekroorganizer 
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Redaktor: Marek Ś isły 

 

Telefony i faks:  

tel. +48 71 / 707 01 01 - redaktor naczelny,  

tel. +48 71 / 723 78 32 - redaktor techniczny,  

m: +48 / 604 514 545 - dział ha dlowy,  
fax. +48 71 / 723 78 23,  

e-mail: serwis@cmentarze24.pl 
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