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zespół cmentarzy
przy ulicy Lipowej cz. II

W zespole zabytkowych cmentarzy przy ulicy Li-
powej w Lublinie stoi łącznie pięć zabytkowych ka-
plic. Na cmentarzu rzymsko-katolickim znajdują się 
kościół pw. Wszystkich Świętych oraz kaplica gro-
bowa Wiktora Zbyszewskiego. Na cmentarzu prawo-
sławnym kaplica pw. Niewiast niosących wonnno-
ści do Grobu Chrystusowego oraz kaplica grobowa 
na kopcu, zaś na cmentarzu wojennym najmłodsza 
z nich, wzniesiona podczas I wojny światowej przez 
austriackie władze wojskowe.

Cmentarze przy uliCy lipowej – lokalizaCja kapliC
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Kościół rektoralny 
pw. Wszystkich Świętych

Kaplica prawosławna 
pw. Niewiast niosących 
wonności do Grobu 
Chrystusowego

Kaplica na cmentarzu 
wojskowym

KapliCa grOBOwa na CMentarZu prawOsławnyM

Kaplica grobowa na 
kopcu

Kaplica grobowa 
Wiktora Zbyszewskiego

Kaplica oraz całe założenie 
cmentarza wojskowego po-
wstały według projektu wy-
konanego w 1916 roku przez 
jedną z instytucji austriackich 
władz ukopacyjnych, techni-
sche abteilung Kaiserliche 
und Königliche Kreiskom-
mando. Kaplicę wzniesiono 
w roku 1917. posiada układ 
jednonawowy na planie krzy-
ża greckiego z prezbiterium 
zamkniętym półkolista apsy-
dą. Dekoracja malarska wnę-
trza pochodzi z okresu mię-
dzywojennego.

Kaplica na cmentarzu prawo-
sławnym wzniesiona została 
w latach 1901-1903 według 
projektu inżyniera g.g. aryto-
nowa. Jest to obiekt dwukon-
dygnacyjny - górna kondygna-
cja nosi wezwanie niewiast 
niosących wonności do grobu 
Chrystusa, natomiast dolna 
św. eliasza. Kaplica posiada 
układ jednonawowy z prezbi-
terium zamkniętym półkolistą 
apsydą. w 1984 roku kaplica 
została wpisana do rejestru 
zabytków województwa lubel-
skiego (a/879).

Kościół rzymsko-kato-
licki pw. Wszystkich 
Świętych znajduje się na 
najstarszej części zespo-
łu cmentarza przy ulicy li-
powej, założonej w 1794 
roku. Został wzniesiony 
w 1837 roku jako kapli-
ca pogrzebowa pw. pana 
Jezusa ukrzyżowanego. 
Dzisiejsza forma kaplicy 
jest wynikiem z przebu-
dowy w 1989 roku.


