
Zespół cmentarzy  
przy ul. Walecznych

Na obszarze Lublina znaleźć możemy kilka-
dziesiąt dawnych cmentarzy z różnych epok i 
wyznań, od cmentarzysk pradziejowych, po-
przez średniowieczne i nowożytne cmentarze 
przykościelne, po duże zespoły cmenatrzy no-
woczensych, sytuowanych pierwotnie poza 
miastem, z biegeim czasu wrosłych w tkankę 
miejską. Drugim, po zespole cmenatrzy przy-
ul. Lipowej, zespołem tego typu, jest zespół 
cmentarzy przy ul. Walecznych.
1. Cmentarz tzW. uniCki (D. Cmentarz  
parafii śW. mikołaja na CzWartku)

Położony przy skrzyżowaniu ul. Unickiej i Wa- 
lecznych cmentarz jest dla Lublina unikalnym 
świadectwem różnorodności dziedzictwa kultury.  
Jest jedynym w Lublinie historycznym cmenta-
rzem wyznaniowym, gdzie w tym samym miejscu,  
na tej samej działce, spoczywają obok siebie 
wierni trzech wyznań chrześcijańskich: rzymsko-
katolickiego, unickiego i prawosławnego. 

Cmentarz, założony jako parafialna nekropo-
lia kościoła św. Mikołaja na Czwartku w końcu 
XVIII stulecia, po przeniesieniu siedziby para-
fii do opuszczonego po kasacie kościoła augu-
stiańskiego i utworzeniu nowego cmentarza na 
Kalinowszczyźnie, stał się własnością unitów. Po 
likwidacji Unii w Królestwie Polskim cmentarz 
przejęli prawosławni. W tradycji lokalnej pozostał 
jednak cmentarzem „unickim” i od niego swą 
obecną nazwę wzięła ul. Unicka, a informacje o 
rzymsko-katolickich początkach nekropolii, nie-
mal równej metryką cmentarzowi przy ul. Lipo-
wej, upowszechniły się dopiero niedawno. Po II 
wojnie światowej cmentarz zamknięto, a w ostat-
nich latach próbowano go zabudować obiektem OP
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handlowym, na szczęście jak na razie bezskutecznie.
2. Cmentarz żyDoWski, tzW. noWy

nowy cmentarz żydowski został założony w 1829 roku, 
ze względu na wypełnienie starego kirkutu, położonego na 
wzgórzu grodzisko, które lubelscy Żydzi otrzymali jeszcze w 
XVI w. Podczas I wojny światowej. Podczas II wojny świato-
wej cmentarz został zdewastowany przez niemców. niemcy 
użyli macewy do utwardzenia tzw. Czarnej Drogi w obozie 
koncentracyjnym na Majdanku. W 1989 r. cmentarz zostawl 
wpisany do rejestru zabytków. na cmentarzu znajduje się 
Izba Pamięci połączona z małą czynną bożnicą.
3. Cmentarz rzymsko-katoLiCki

Cmentarz grzebalny rzymsko-katolicki, przy ul. Unickiej, 
został założony w 1932 r. na powierzchni 12 ha. W okresie 

powojennym został podzielony na dwie części. na cmentarzu 
znajduje się niewielka liczba zabytkowych nagrobków z po-
czątkowych lat funkcjonowania cmentarza oraz zbiorowa mo-
giła żołnieży Września 1939 r. i zbiorowy grób zamęczonych 
na zamku Lubelskim w latach 1939-44. 

Istotnym elementem cmentarza jest kaplica pw. najśw. 
zbawiciela, zbudowana w 1935 roku wg projektu popularnego 
lubelskiego architekta okresu międzywojennego, aleksandra 
gruchalskiego. Kościół łączy w sobie formy modernistyczne, 
nowoczesne o funkcjonalistycznym rodowodzie, z nawiąza-
niami do tradycji architektury sakralnej Lubelszczyzny. W po-
dobnych formach utrzymany jest inny kościół zaprojektowany 
w l. 30-tych XX w. przez gruchalskiego - w Polichnie koło Kra-
śnika.


