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Od Redaktora
Nie ma Co z nami od ponad dwoch miesięcy. Piszę ,,Co,,, bo do mojej świadomości wci4ż jeszcze
nie dociera fakt, że Wojtek Krawczyk odszedł na Zawsze. Sta/e aktywny i niezwykle dzielny. W ostat-
nich tygodniach życia nie buntował się i nie złorzeczył losowi, ktÓry cierpie mU przecież nie szczędził.
W grudniu samodzielnie przygotował ostatni w swoin życiu numer ,,MEMENTo,,. Nawet pisanie na
komputerze sprawiało mu bÓl. Z niczego nie chciał rezY7nowaĆ i wszystko robił sam' Taki był. Walczył
do ko ca, ale z tymi, ktÓrzy Co odwiedzali w ostatnich tygodniach, pożegnał się. To był mocniejszy niż
zwykle uścisk dtoni.
Śmi,ierĆ do Niego nie pasowała. Może cllatego wszYscyl mimo postępÓw bezlitosnego raka, mieliśmy na-
dzieję, że zdarzy się cud. Nadzieja umarła wraz z Jego odejściem w poniedziałek 16 lutego 2009 roku,
około 10 przed południem.
Trzymacie Paristwo w rękach numer pożegnalno-wspomnieniowy, poświęcony w dużej części Wojciechowi
Krawczykowi. Teksty o Wojtku _ Człowieku, dziennikarzu i ,,architekcie rozwoju branży,, zebraliśmy W spe-

cjalnym clodatku, ktÓry po odł4czeniu od pisma może żyĆ swoim odrębnyn ży-
ciem. Dodatek nie iest śmiertelnie poważny, a załobny ton i patetyczny nastrÓj
rozładowali Ci, ktÓrzy przysłali do redakcji swoje o Nim wspomnienia i w ten
sposÓb nakreślili Jego barwn4 i niepowtarzaln4 postaĆ. Tę częśĆ numeru zapisali
własnymi odczuciami Ci z Pa stwa, ktÓrzy po latach przyjacielskich kontaktÓw,
w obliczu definitywne7o Z Wojtkien rozstania, czuli potrzebę zabrania głosu.
Wszystkim, ktÓrzy dostrzegli Jego dokonania dla dobra ,,branzy,, i zechcieli Wyra-
ziĆ Mu w ten sposÓb hołd, dziękuję.
ZachęcaĆ do lektury dodatku, myślę, nie trzeba. Warto jednak zauważyć, Że na
wszystkich jego stronach widaĆ ślady gigantycznej pracy Wojtka na rZeCZ bran-
ży. o tym że Wojtek miat wiele do powiedzenia niech świadczy ostatni z Nim
wywiad, ktÓrego, na 4 miesi4ce przed śmierci4, udzielit ,,Cazecie Wyborczej,,.
Zaskoczeniem dla wielu będzie informacja, że wrażliwa natura Wojtka swÓj upust
znajdowała także w twÓrczości poetyckiej' To wszystko sprawia, że kilkanaście
stron, na ktÓrych żegnamy iwspominamy Co, nie oddaje całej złożoności i indy-
widual ności Jego osoby.
Wol4 Wojtka było, aby ,,MEMENT),, pozostało czasopisnen Stowarzyszenia.
W styczniu tego roku formalnie przeniÓsl prawa do tytułu na rZeCZ Polskiego

Stowarzyszenia Funeralnego. Zapyta ktoś _ co komu po tytule, skoro zabrakło załozyciela i wieloletniego
Redaktora? Ten tytuł i zawartośĆ ,,MEMENT?,, to jego dzieto i efekt wieloletnich wysiłkow. Czy można tę
spuściznę skazaĆ na Zapomnienie i połoŻyĆ tamę dla jej rozwoju z momentem odejścia Wojtka? Wiemy, że
Wojtek chciał, aby to pismo żyło po Jego śmierci, Dziś wiem, że moje, jak mi się jeszcze niedawno wydawa-
ło, żartobliwe deklaracje o ,,zaopiekowaniu się spuścizn4,, i kontynuacji rozpoczętego przez Wojtka clzieła
w kontekście rozwijania ,,polskiej funeralistyki,,, jak nawiat ironicznie, w rzeczywistości były poważnynli
rozmowami, ktÓre ze smutkiem Zmuszona jestem dziś potraktować serio.
Mo7ę Pa stwa w inieniu swoim i redakcji zapewniĆ, że ,,MEMENTO" będzie kontynuowało tradycje i"dy-
ne1o w Polsce funeralnego pisma opiniotwÓrczego' Linia ,,MEMENT),,, nadana przezWojtka, pozostaje bez
zmian. ,,MEMENT), jest i będzie czasopismem informacyjnym dla osÓb zwi4zanych z branż4 pogrzebow4.
Na łamach pisma zamierzamy prezentowaĆ życie środowiska i rÓżne problemy, z ktÓrymi boryka się branża.
Numer, w ktÓrym się z Wojtkiem żegnamy i w ktÓrym Co wspominamy, swoim wygl4dem odbiega ocl
poprzednich wyda . od dłuższego CZasU rozmawialiśmy o zmianach szaty graficznej i ,,odświezenitl,, wi-
zualnej strony pisma. Tego jak i wielu innych planc5w nie udało się Wojtkowi zrealizowaĆ,
Wojtku, miałeś pracowit4, niełatwq, a Często pioniersk4drogę życia. Myślę, że nadaliesteś z nami, choĆ
gdzieś tam daleko; może na ukochanYm Roztoczu, w drewnianYm domku, o ktÓrym ZaWsZe marzyłeś.
Mam nadzieję, że tam gdzie jesteś, je.st wiele drzew, a Czasu masz pod dostatkien'

Jak znam Wojtka, to mÓwi do nas: ,,Zycie toczy się dalej,,.
Bez Ciebie, Wojtku, jak napisałeś w jednym z wierszy, ,,będzie barclziej niemo,,...
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AktuaI ności Stowarzyszeniowe
Zjezdw ZłotymPotoku

Bogaty program mial zorganizowany Przez Polskie Stowarzyszenie Funeralne zjzzdbranź:ystÓw w dniach 26-28 marca 2009 r. w Złotym Potoku

kolo Częstochowy. W sumie ponad 140 osÓb wzięlo udział, najpierw w sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Czlonkćw PSĘ a następnie w szko.

leniu branżowym poświęconym 
"Aktualnym 

problemom zarządcÓw nieruchomości". Uczestnicy zjazdu zwiedzi l i  jedyne w Europie Muzeum Produkcji

Zapalekw Częstochowie, a chętni odwiedzi l iJasną GÓrę. Punktcm Proglamu bylo zwiedzrnie Cmcntarza Komunalnego w Częstochowie. Po kremato-

rium, w ktÓrym niedawno oddano nowy picc, oraz po terenie Cmentarze oprowadza| dyrektor częstochowskiego fune rarium, Jaroslaw Wydmuch. Duże

zainteresowanie wzbudzi la konferencja 
"Rok 

2009 rokiem nowego prawa pogrzebowego". O ustaleniach z Wa|nego, szczeg<ilach szkolcnia, a takżc o
zalożeniach do nowej ustawy pogrzebowej piszemy na stronach: l0, 12, 36.

Z prac PSF i GIS ned nową ustawą

cmentarno-Pogrzebową

11  l u t cgo  b r .  p r zeds taw i c i e l i  Po l s k i cgo  S towar zy -

s zen i a  Fune ra l nego ,  z  p re zesem Tomaszem Sa l s k im

pr zy jął  dy rek to r  Depa r t amen tu  H ig i e  ny  Ś r odow i ska '

Wladyslaw Kaczmarski. Zc strony urzędnikÓw nie padly

w iążące  dek l a rac j e  w  zak res i e  t e rm inu  uko  c zen i a  p rac

nad  oczek iwanym P t zez  b ranżę  pog r zebową P rawem.
'To  j e s t  dop i e  r o  począ te  k  d rog i  -  mÓw i  p re zes  Sa l s k i

Po spotkaniu w GIS jestem jednak przekonany, Że nasze

środowisko i PSF będzie miało wplyw na ksztalt ustawy

i wprowadzonc w niej rozwiązania. Będziemy konkretne

zap i s y  op in i ować ,  j ako  konsu l t an t  spo l e c zny  M in i s t e r -

s twa  Zd row ia ,  MSWiA  i  M in i s t e r s twa  In f r a s t ruk tu ry

W t r akc i e  spo tkan i a  za sygna l i zowa l iśmy l eg i s l a to rom z

GIS zagadnienia, ktÓre wymagają uregulowania na nowo

Na  pewno  anach ron i c zność i  n i ep recyzy jność us tawy  z

1959 roku musi ustąpić miejsca precyzyjnemu zdefinio-

wan iu  pods tawowych  d l a  b ranży  po jęć"  _  m< lw i  Sa l s k i

Uczestnicy spotkania, w kt<irym wziąl także udział pre-

zes Regionalnego Stowarzyszenia ZwolennikÓw Krema-

cj i z Lubl ina, mec' Jerzy Kiełbowicz, uznal ' i  za konieczne

uregulowanie spraw związanych z kremacją zwlok i spo-

sobÓw pos tępowan ia  z  p rocham i  l udzk im i ,  w  t ym do .

puszczenie możliwości rozsypywania prochÓw na polach

pamięci i  zatapiania ich w morzu.

Zmiana siedziby Stowarzyszenia

Od stycznia 2009 Polskie Stowarzy-
szenie Funeralne przenioslo się do nowego
loka lu.  Obecna s iedz iba Stowarzyszenia
znajduje się w dzielnicy MokotÓw (w po-
b l iżu skrzyżowania u l ic  Zwirk i  i  Wigury
z Racławicką),  przy u| .  Et iudy Rewolu-
cyjnej  48 (parter ,  budynek spÓ ldz ie ln i
mieszkaniowej, wejście od strony parku),
02-543 Warszawa. Dla przypomnienia
podajemy numery telefonÓw, ktÓre pozo-
sta ly bez zmian,  te l . / fax 022 834 84 60,
te l .  kom.0 501 552 889.  B iuro pracuje w
godz.  9.00-16.00.  Dzwoniących i  odwie-
dzających s iedz ibę Stowarzyszenia wi t i l
pani Barbara Zawadzka.

Kwartalnik THANOS o Tergach MEMENTO' 2008

l\{iędzynarodowym echem odbily się Targi Funeralne NtEI\'|ENTo'2008.

W ostatnim numerze wydawanegow trzyjęzycznej wersj i  kwrrtalnika THANoS'

będącego oficjalnym olganem prasowym FIAT-IFTA' prezvdent tej organizat.j i '

pan  Chen  Q ln l i n  podz i e l i l  s i ę  spos t r zeżen iam i  z  odw iedzonych  w  l i s t opłdz i c

2008 roku Targ<iw MEMENTO. ZarÓwno on, jak i towarzvsząca mu delegac.ja

ch i  s k i ch  p roducen t Ów  i  p r zeds ięb i o r c Ów  pog r zebowych  o raz  p r zeds taw i c i c l e

sekretariatu FIAT-IFTA uznal i wizytę na Targach N,IEI\{ENTo 
"za 

interesują-

cą". Dostrzeżono 
"dbalość 

o estetykę wystawv i f inezyjny wygląd poszczegÓ|nvch

stoisk". Targi - czytamy _ nic mają wielkiej skal i  i  wielkiej micć nie mogą' z racj i

nadal istnicjących na świecie barier komunikacyjnvch, koszt w transportu i innych

wzg|ędÓw." Targi MEMENTO należą, zdaniem prezvdcnta FIAT-IFTA, do ka-

tegori i  wystaw prezentujących dynamicznic rozwijające się pod względem l iczbo-

wym jak  i  t e chno log i c znym rynk i  f une ra |ne '  co  da je ,  w jego  op in i i ,  pewną  s z tnsę

na nawiązanie kontaktÓw pomiędzv chir iskimi i  po|skimi przedsiębiorcami 
"t*.|oi

ch i  s cy  ko l edzy ,  z  k t< i r ym i  odw iedza l em s to i s ka ,  u zna l i  n i ek to re  p re zen towane

przez Polak<iw produkty za wyszukanc i odpowiadające potrzebom chir iskicgo

rvnku. Polscy kolcdzv po fachu zwracal i  uwagę na konkurencvjne cenowo i jako-

śc iowo  ch i  s k i e  p roduk ty  f une ra l nc "  _  p i s ze  p r c zvden t  Chen  Q ln l i n .
Wizvta nrjwyższych wladz FIAT-lFTA

na IV Targach I\IENIENTO to wynik za-
c ie śniania s ię rv ięzow pomiędzv PSF (dawne
PSKACiPP) '  a Srv iatową organizacją ope-
ratorÓw Funera|nvch Fl AT.IFTA'

Nozua oferta naszego Stov.sarzyszenu

PoMoc PRAWNo-ADMINISTRACYJNA w DZIAŁALNoŚCI
POG RZEB OWO - CM E NTA RN EJ

Polsk ie Stowarzyszenie Funera lne nawiązało stałą wspÓłpracę z k i lko.
ma Prawnikami 

-  radcami i  adwokatami,  specja l i zującymi s ię w prawie i  jego

Praktycznym zastosowaniu w bieżącej dziaIalności przedsiębiorcÓw Pogrzebo-
wych i administratorÓw cmentarzy. Biegli w prawie specjaliści od maja br. będą

Pomagać i  radz ić naszym Przeds iębiorcom, administ ratorom i  Producentom
w poruszaniu s ię po prawnych i  praktycznych zawi|ościach rynku us lugowo-

Producenckiego. Doradztwo i pomoc obejmą m.in. kwestie podatkowe' Prawa
Pracy, czynÓw nieuczciwej konkurencji, Praktyk monoPolistycznvch, zagadnie

Prawa administracyjnego, bieżących problemÓw zarządcow cmentarzy' obo-
wiązujących norm i procedur urzędÓw oraz instytucji formalnie Powiązanych
zbranż.ą pogrzebową (ZUs' KRUs' władze sanitarne)' Nasi wsp6łpracownicy
pomagać będą zainteresowanym firmom przy za|atwianiu określonych spraw,
formalności ,  P isaniu P ism czy wyPeln ian iu drukÓw. Na Pa stwa zapytania
oczekujemy w formie pisemnej. Listy z opisem konkretnego problemu i sprawy
oraz danymi kontaktowymi (z telefonem) prosimy kierować na adres Polskiego
Stowarzyszenia Funeralnego, 02-643 Warszawa, ul. Etiudv Rewolucyjnej 48
lub mai lem: b iuro@stowarzyszeniefunera lne.p l  z  dopisk iem na koperc ie lub w
tytu le mai la .pomoc prawna".

Danuta Kruk wiceprezesem
Polskiego Stowarzyszcnia Funeralnego

1 kwietnia br. funkcję wicePrezesa Zarządl Sto-
warzyszenia objęla Danuta Kruk, dyrektor Zaruądu
Cmentarzy Komunalnych w Warszawie.  Zm\ana na
stanowisku wiceprezesa wyniknęła podczas obrad
marcowego Walnego Zgromadzenia Cz|onkÓw PSF
w Złotym Potoku. Niespodziewanie rczygnację ze
stanowiska wiceprezesa z|oźry| Adam Sokołowski' W
wyniku przeprowadzonych w trybie tajnym wyborÓw
uzupeln ia jących funkcję wiceprezesa powierzono,
niemal jednoglośnie Danucie Kruk, znanej w Stowa-
rzy szeniu inicjatorce spotkari konsultacyjnych sekcj i
cmentarzy komunalnych oraz aktywnej uczestniczce
spotka sekcji kremacyjnej PSF. Jedyna, obecnie, we
wladzach Stowarzyszenia kobieta,  dyrektorem sto-
łecznego ZCK zosta|a we wrześniu 2oo6. Ma wvż.sze
wyksztalcenie ekonomiczne i posiada paristwową li-
cencję zarządcy nieruchomości nr 9422

Częstochowskie debaty Sekcji Kremacyjnej PSF

Blisko 20 wlaścicieli i zarządciw prywatnych i komunalnych spopielarni, z Prezesami dw ch organizacji branżowych
włącznie, debatowa|o 27 lutego br. w Częstochowie w ramach cyklicznie organizowanych od 2006 roku spotkari Sekcji
Kremacyjnej PSF. Poruszono Prob|emy związane z serwisem piecÓw i niuansami wynikającymi z prawnych form zarządf^-
nia krematoriami. W tej części spotkania szcze1Ó|nie wyraźny był głos dyrektor ZCK Wroclaw Zofii Kluszyckiej, kt6rą
wsparla dyrektor ZCK Warszawa Danuta Kruk. W tych najstarszych polskich krematoriach aktualnym problemem jest
konieczność przeprowadzenia generalnych remontÓw piecÓw. Przy tej okazji zwrÓcono uwagę na faktyczną nierÓwność,
jeśli chodzi o Pozycję rynkową krematoriÓw mających prywatnych wlaścicieli w por wnaniu z krematoriami komunalny-
mi. Te ostatnie krępowane są koniecznością organizowania przetargÓw (także przy remontach) i obowiązkiem sztywncgo
trzymania s ię cennikÓw za us lug i  kremacyjne,  usta lanymi przezw|adze miejsk ie.  Kremator ia prywatne k ierują s ię zaś
wyłącznie realiami rynkowymi, co oznacza możliwość negocjowania koszt<jw remontÓw i stosowlnia cen umownych za
sPoPie lan ia '  To n ie pozostaje bez wplvwu na konkurencvjność us lug.  Glos w tej  części  sPotkxnia zabra l i  ponadto prezesr:

Jarosław Kamme r (Zieleri Gda sk), Tomasz Salski (Klepsyd raŁod,ż), Kazimicrz opokl (Park Pamięci Ruda ŚIąska) oraz
Witold Skrzyd|ewski (H. Skrzydlcwska ŁÓdź). Moderator dyskusji, przewodniczący Sekcji Kremacyjnej, dyrektor czę-
stochowskicgo Cmentarza Komunl lnego,  Jaros law Wydmuch sk ierowal  t rkże debatę uczestn ik w na temat PersPektyw
rozwoju r t ldz imego rynku us lug krcmacyjnych.  Uznano, że powstawanie nowvch kremator iÓw to t rend n ieunikn ion-y i
n iemożl iwy do powstrzvmania.  Potwierdz i l  to Zbigniew Baran,  prezes .Karawirn Grupa F i rm Pogrzebowych. ,  ktÓrv
zirpoznal obecnych z postęPami budowy pierwszego w Krakowic ośrodka krenlacvjnego. Zebrani zwiedzili częstochowskie
kremirtor ium, a nrstępnic ZaPoznal i  s ię '  w ramach prezentacj i  f i rmv Pr ima-Tech,  z  ofertą ch i l i sk ich p iec w kremacvjnvch.

Barbnra Zawadzka pracownikiem Biura Stowa tzyszenia

Znana wielu przedsiębiorcom, powszechnie ceniona zr solidność i wicdzę Barbara Zawadzka, od 1 lutego br. jest zrtrudniona,
w wymiarze Pelnego etatu, w bitrrzc Po|skiego Stowarzyszenia Funerrlnego. W branży pogrzebowej pracuje od 2003 roku Specja-
I is tyczną wiedzę zdobvwala w PIPBP Przcz 5 lat  da la s ię poznaćjako osoba kompetentna i  rzeczowa. od czerwca do grudnia 2008
pelnila obowiązki dyrektora Biura PIPBP l 2 stycznia 2009 z|ozv|l, wraz z pozostalvmi zatrudnionymi w biurze |zby osobami'

wym wienie z prtcy. Podczas Walnego Zgromadzenia PIPBĘ kt<ire odbvlo się 28 lutego
br sprawę odcjścia pracownik w prezes Łukrsz Koperski przedstawil następująco "Pani
Zlwadz'ka i pan Dutkiewicz - m6wil - postanowili podjąć pracę na rzec?, Stowarzv.
szenia '  argumentując to n ieprzvchylną atmosferą panującą rv Radz ic . Izbv,  a le przede
wszystk im tym, źe w Stowarzyszeniu będą mie l i  wolną rękę,  że będą mogl i  rea l izować
swoje pomvslv, ktorych mają mn strvo i nikt im w tym nie będzie przeszkadzal Razem
z wiceprezesem Liebchenem Przez koleine dni prowadziliśm\' negocjacje mające na celu
zatrzymanie pracownikriw. Użvwaliśmv nrjrÓżniejszr'ch argument wl jednak wsz1'srkie
okazały się nieskuteczne.''

Już p ierwsze dwa mies iące pokaz lłr ' ,  że kobieca ręka w Storvarzyszeniu przvnos i
rezultatv. Do najpi lniejszvch zadari należr'uPorządkowilnie i uaktualnienie baz danr'ch

S towar zvs zen i r .  Do  obo rv ią zk  r v  p . rn i  B i l s i  na l eżv  t akźe  b i eżące  koo rdvnowan ie  p rac t ' B i u ra  o r l z  d z i t I a jącvch  r v  S towar zYszen iu

sekcj i  problemowr 'ch ' rprzcdewszt 's tk imkontaktyzcz lonkami Stowarzvszenia "K lżdegodniaodbieramki lkadz ies iątte letbnt iw.-  mÓwi Pani  Bas ił .  _ Członkowie Stowrrzyszenia,  a także n ie zrzeszeni  dotąd przeds iębiorc l 'dzwonią m. in.  w sprawach stowarzv-
szenioweg<r czasopisma "MEI\|ENTO" W gazec ie odpowiadam za spr i lw\ 'Prenumeratv i rek lam." Prn i  Bas ia przvznaje,  że jest

"skrzynką kontaktową' '  Stowarzyszenia.  Prowadzenie b iura łączv z mcr\ ' tor\ 'czną obs lugą interesantc i rv . .Zapraszrm wszr 's tk ich
do svgnrlizowrnia spraw, ktore w bicżącej dzialaIności nastręczrjącr'ch przcdsiębiorcom klopotttrv. Jako Storvarzvszenie jesteśmt'

Przec ież od tego'  żebv pomagać 
' '  -  dodaje pani  Bas ia.

wĘ t!.a. Bbr..|. Ęd'l.

wib|dNisknvdl.wsId.muora'nomĘ'brnvm.ztÓnLDmR,
flrcrjn.8o' kt'jć w ini.niu cżlo

lzhiuiwoizcnilrUlononi.znc3ÓD.p!itM.ntuZrżądBiwiAdmi
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Witold Skrzydlewski prezesem
Polskiej Izby Przedsiębiorc w Branży Pogrzebowej

Burzliwy przebieg miały blisko ośmiogodzinne obrady zwołanego, w nad'zwy-
czajny m trybie, Wal ne go Zgr omadzenia Sprawozdawczo -Wyborczego PI PBP.
Przeprowadzenie wyborÓw poprzedzone było ostrymi wymianami zda na temat
zgodności ze Statutem rePrezentowaniaptzezjednąosobę kilku firm podczas gło-
sowari, włączenia do porządku obrad listu otwartego Marka GÓjskiego do członkÓw
|zby, e takż'e przepychankami na temat obecności mediÓw i możliwości rejestrowa-
nia dźwięku oraz słowami dotychczasowych wladz Izby świadczącymi o wewnętrz-
nych,,układach, zmowach, spiskach, waśniach, kłÓtniach i atakach naw|adze|zby,,,
Choć dotychczasowemu prezesowi i Radzie Izby udzieIono absolutorium (36 głosÓw
za,3o przeciw, 3 glosy wstrzymujące), to 28 lutego br ' okaza| się być ostatnim dniem
sprawowania funkcji prezesa plzez Łukasza Koperskiego, ktÓrym był od początku
istn ien ia lzby.  

"Jestem 
cz lowiek iem honoru -  usłysze l iśmy w odczytanym przez

Łukasza Kopersk iego oświadczeniu.  Potraf ię wyczuć moment '  w ktÓrym na|eży
zejść ze sceny.  Dla mnie ten moment właśnie nastąpił.  Moja mis ja dobiegła ko ca.
oświadczam, ze w tym momencie rezygnuję z funkcj i  Prezesa PIPBP. Jednocze-
śnie zwracam s ię z  prośbą o n ie zgłaszanie mojej  kandydatury do żadnej  zw|adz
strtutowych naszej |zby. Dziękuję''. Incydent w tym miejscu był jeden. Z głębi sali
rozległ się głos żony Prezesa Łukasza Koperskiego źl'ądającej odczytania ,,paszkwilu
napisanego na jej męża''. ,,Przezszacunek dla Prezesa Koperskiego i jego rodziny nie
zostanie on odczytany'' _ zdecydowal przewodniczący obrad Andrzej Walczak. Po
tej  wypowiedz i  słychać by lo k i lkukrotne t rzaskanie drzwiami.  Sa lę obrad opuści l i

Jan ina Koperska,  Łukasz Kopersk i ,  Marek GÓjsk i  i  Jacek Komarnick i .
Kandydat na nowego Prezesł lzby był jeden - Witold Skrzydlewski. Inni zgło-

szeni kandydaci nie chcieli stanąć do rywa|izacji złodzkim przedsiębiorcą. odmÓ-
wili Andrzej Walczak, Zbigniew Baran, Sławomir Wierzbicki. W tajnym głosowa-
niu za Wito ldem Skrzydlewskim, jako Prezesem opowiedz ia lo s ię 52 członk6w, a
ty lko 5 było przec iw'  Do Rady Izby wesz l i :  Robert  Czyżak,  S lawomir  Moch,  An-
drzej Walczak, Zbigniew B.łran' Z kandydowania do organÓw lzby zrezygnowała
Bożena Slomiana i Ryszard Liebchen' Tego dnia wybrano jeszcze sąd koleżeriski i
komisję rewizyjną. Po koniec Wa|nego Zgromadzenia' prezes Skrzydlewski złożył
wniosek o nadanie tytułu prezesa honorowego Łukaszowi Kopersk iemu'  , ,Jest  to
cz lowiek,  ktÓremu ja osobiście,  a le także my wszyscy wie le zawdzięczamy. Jest  mi
przykro, że tak nerwowo dzisiaj to wszystko się potoczyło. (...) Byłaby to porażka na
samym Początku' gdybyśmy stracili czlonkÓw naszej lzby" _ podsumował obrady
nowy Prezes.

Drugi piec kremacyjny na częstochowskim Cmentarzu Komunalnym

26 lutego 2009 uruchomiono drugi piec w częstochowskim krematorium na cmen-

tarzu Komunalnym. obok dz iałającego,  od grudnia 2003 roku,  szwedzk iego p ieca
TABO' zainstalowano, po raz pierwszy w Polsce, piec CRM-6 włoskiej firmy GEM Srl.
Inwestycja kosztowała Cmentarz ok. 660 tysięcy złotych. Wloscy inżynierowie i techni-

cy montowali nowe urządzenie połtora miesiąca. 
"Załatwianie 

formalności związanychz

instalacją drugiego pieca zajęlo nam 5 miesięcy - przyznaje Jarosław Wydmuch, dyrektor

częstochowskiej spopielarni. Choć łatwiej jest rozbudować krematorium niż budowaćje

od podstaw, to jednak natknęliśmy się na przeszkody, wynikające ze skostniałego podej-
ścia urzędnikÓw do tego typu inwestycji" - dodaje. Nowy piec, w ktÓrym ptzez2 miesiące

wykonanojuż ok. 200 kremacji ma zapracować na remont 'starego". Piec szwedzki, ktÓry

przez ponad 5 lat wykonał 6 tysięcy spopiele , będzie trzeba niedlugo Poddać gene-

ra lnemu remontowi _ przyznĄe

Jarosław Wydmuch.

Nowe w|adze a prasa branżowa

Redakcja 
"MEMENTO" 

miala nadzieję na wywiad z nowym Prezesem. Składając gratulacje
na Walnym PIPBĘ przedstawi l iśmy tak i  pomysl .  20 marca ok.  godz.  16 probujemy umÓwić s ię
na dogodny d la pana Prezesa Skrzydlewskiego termin.  Prezes komÓrkę odbiera,  a le sam decyzj i
podjąć w sprawie wywiadu dla 'MEMENTO" nie może. 

"Muszę 
porozmawiać z Radą lzby _ slyszę

w słuchawce. Proszę zadzwonić w poniedzialek. Myślę' ż,e dojdziemy do kompromisu" - dodaje.

,,Wolelibyśmy zRadąlzby, żeby ten wywiad ukazał się trochę pÓźniej, za kilka miesięcy - słyszę w

poniedziałek 23 marca, ok. 17.". No cÓż, chcieliśmy porozmawiać z nietuzinkowym przedsiębiorcą
pogrzebowym o jego wizji branży, pomyslach na jej rozwÓj i poglądach ne przy1otowywaną ustawę
pogrzebową. Jako że dziennikarstwo nie znosi pt6ż'ni, zmuszeni jesteśmy korzystać z tego, co usły-
szeliśmy podczas Walnego i wiedzy powszechnie dostępnej.

Kim jest Witold Skrzydlewski i jakie są jego poglądy w sprawach dla branży istotnych? Niech na
tak postawione pytanie odpowiedzią będą fakty'

ŁÓdzki przedsiębiorca pogrzebowy, nieztzeszony radny Rady Miejskiej w Łodzi, przewod-
niczący Komis j i  Sportu i  Rekreacj i ,  cz lonek Komitetu Honorowego n^rzecz projektu 'ŁÓdzk ie
Euro2012", filantrop i sponsor przedsięwzięć charytatywnych, miłośnik żużla, kibic piłki nożnej,
głÓwny bohater  f i lmu 

"Necrobus iness" 
-  n ieemitowanego w Polsce dokumentu BBC o łÓdzk ie j

aferze .łowcÓw skÓr'', czlowiek, na ktÓrego dwukrotnie zleca'no zabÓjstwo. Jest także jednym z
największych i najbogatszych przedsiębiorcÓw pogrzebowych w kraju. Prowadzi własną firmę po-
grzebowąorazzarządza drugąflrmą swojej mamy, He|eny Skrzydlewskiej. W praktyce rePrezentant
firmy ,'H. Skrzydlewska", Witold Skrzydlewski ma pod swoją opieką 8 punktÓw pogrzebowych
w Łodz i ,  Zg ierzu i  Głownie oraz 30 kwiac iarn i .  Jako,  prawdopodobnie,  jedyna f i rma w Polsce
ma swoje punkty akwizycyjne w USC. We wszystkich' trzech łÓdzkich USC, w wynajmowanych
pomieszczeniach Urzędu, w sąsiedztwie pokoju, gdzie wypisywane są akty zgonu, rodziny mogą
zamowić pogrzeb. Ta forma prowadzenia dzialalności, na skutek ProtestÓw łÓdzkich przedsiębior-
cÓw, znalazła się pod lupą UoKiK. Akwizycyjne punkty pogrzebowe dzialają do dziś. Rzecz w tym,
jak ustalił UoKiK' w wyniku prowadzonego postępowania, że firm o nazwie H. Skrzydlewska jest

kilka, a każda ma innego właściciela. Tak naprawdę łączy je tylko nazwa, a wlaściwa H. Skrzyd|ew-
ska nie ma pozycji dominuj ącej' Poza punktami na terenie Łodzi i okolic podmioty reprezentowane
przezW. Skrzydlewskiego prowadzą legalną działaIność, wynikającą z dzierżawienia pomieszczeri,
w szpitalach im. Biegariskiego, szpitalu Łagiewniki oraz z podpisanych umÓw ze szpitalami, ktÓre
z l ikwidowaly chłodnie:  im. Jonschera,  im. Jana Bożego, MswiA '  im. Jordana.  od połowy 2007
roku reprezentowana przez obecnego Prezesa PIPBP f i rma
jest  właścic ie lem kremator ium.

Nowy Prezes z niepokojem mowił w swoim inauguracyj-
nym na Walnym wystąpieniu,  o możl iwej  ekspansj i  obcego
kapitalu na polskim rynku pogrzebowym. Nie wiemy jednak,

czy te obawy dotyczą tylko sektora usług, czy też produktÓw
funeralnych. Firma ,,H. Skrzydlewska" od kilku już lat jest ofi-
c ja lnym przedstawic ie lem włosk iego producenta t rumien na
wojewÓdztwo lÓdzkie' Nowy Prezes przeciwny jest także nad-
miernemu promowaniu kremacji. 

"Na 
tradycyjnym pogrzebie

zarabiamy dużo więcej - mÓwil podczas Walnego Zgroma-
dzen\a lzby,28 lutego br' Nie możemy zgodzić się, jako całe
to gremium, żeby weszla w irycie wersja ustawy dopuszczają-
ca rozsyPywanie prochÓw - ogrody Pamięci. Dlaczego, mili
Paristwo? - pytał' Bo wÓwczas zarobimy tylko na urnie" _ usły-
szeliśmy. W czasie swojego wystąpienia sprzeciwił się także możliwości odbierania urnprzezrodziny
i transportowania ich we własnym zakresie przez b|iskich zmarłego' Nowy Prezes przedstawil także
wizję prasy branżowej. Wzorem do naśladowania ma być zdaniem prezesa Skrzydlewskiego 

"Trybu-
na Ludu"' Zwra,cając się do wydawcy 

"Ku|tury 
Pogrzebu", Sławomira Mocha, mÓwił: 

"Starsi 
ludzie

pamiętają, była kiedyś Trybuna Ludu - gazetajedynej i slusznej organizacji - i Pan powinien o nas
pisać pozytywnie - prawda? Myślę' że musimy wymÓc na wlaścicielach tych naszych E^zetbrani.,o-
wych - kontynuowal myśl nowy Prezes - żeby nie pisali, że Kowalski pomylil osoby i rodzina się
zorientowala.". Czyżby cenzura dla poprawy wizerunku branży?

Personalia bez komentarza

Zdezotientowenych częstymi w ostatnich miesiącach zmianami miejsca pracy przezPana Dariusza Dutkiewicza spieszymy poinfor-
mować, że chyba ostatecznie powrÓcił do pracy w PIPBP. Trwający od 1 lutego br. epizod wspÓłpracy z PSF skoriczył się rozstaniem za
tzw. porozumieniem stron. Z|akonicznych tłumacze , ktÓrych udzielil pan Dariusz Dutkiewicz wladzom Stowarzyszenia wynikało, że
powodem są "lojalnościowe zobowiązania wobec tych, ktÓrym wiele zawdzięczaiktitzy go do branży wprowadzili". Wylącznie więc war.

tość estetyczną mają pub|icznie rozpowszechniane wyjaśnienia p. Dutkiewicza, pelne PrzysłÓw, frazes w i gÓrnolotnych sł6w o 
"honorze'' 

i

"dziesiątkach 
telefon w od szeregowych członkÓw |zby',,ktorzy rzekomo mieli wplyw na zmianę decyzji' Te wszystkie tłumaczenia przy-

pominają obracanie za wszelką cenę moralnej porażki w propagandowy sukces. Nie wiem, co myślą inni czlonkowie PIPBP. Na Walnym
Izby, w ktÓrym pan Dutkiewicz brał udział jako pracownik PIPBP na tzw. okresie wypowiedzenia, padlo pod jego adresem, ptzy oklzji
ptzepraszania p. Liebchena, zapytanie z sali (pytał Roman Kowalski) _ 

"Czy nie powinien Pan przeprosić więcej os6b?". "Nie 
mam nic

więcej do dodania w tej kwestii" _ odparl pan Dutkiewicz. Przeprosiny to jedno, umiejętność trzymania się raz podjętej decyzji, to drugie'
To drugie jest chyba ważniejsze'



Z PRASY
Zniszczyli Waldorffa

Szokujące barbarzynstwo! Pod koniec
marca br. nieznani sprawcy sprofanowa-
li nagrobek lerzego Waldorffa na Starych
Powązkach. Z kamiennej głowy zar|iwe_
go ,,opiekunaPowązek' '  ktoś odłupał nos.
Odłamany fragment twarzy zmarłego, w
1'999 r. orędownika restauracji zabytkÓw
stołecznej nekropol i i ,  |ezał. Porzucony na
grobie. W ostatnich latach złodzieje i wan-
dale nie omrjają nawet A|ei Zas|użonych.
Z metalowych liter ograbili m.in. pomniki

Jana Zachwatowicza i Melchiora Warikowi-
cza. Zginęły takze posąg psa z grobu Adolfa
Dygasi skiego oraz figurki sfinksÓw z ka-
pl icy DuninÓw.
Czy itym r^zem
osoba Waldorffa
przyczyni się do
poPrawy sytu-
acj i najcenniej-
szej warszaw-
skiej nekropolii?
Pojawiły się bo-
wiem głosy, aby
częśc dorocznej
kwesty Przeznaczać na Poprawę ochrony

cmentarza. Ciekawe co na to Waldorff...?

Wandale przed sądem
Cmentarz w Zdunskiej Woli był w ubie-

głym roku dewastowany trzykrotnie. Uda-
lo się jednak ująć sprawcÓw i postawić ich
przed sądem. SpośrÓd sześciu aresztowa-
nych do winy przyznał.o się tylko dwÓch.
Zniszczentu uległo około 400 nagrobkÓw.

Brak miejsc na cmentarzach

W Szczecinie brakuje miejsc na cmenta-
rzach. Budowa nowej nekropolii ma ruszyć
za poł roku, ale w) tzw. międzyczasie miejsc
moze zabraknąć. I co wtedy? Dziennika-
rze z prasy lokalnej przewidują, ze trzeba
będzie chować zmarłych za miastem. Trzy
poprzednie ekipy rządzące miastem przy-
czynił.y się do tego karygodnego zanie-
dbania. Budowa rusfy,jeśli sprawnie będą
przebiegały wszystkie formalnośc i związane

Z Przetargiem. Jeśli nie uda się uruchomić
nowego cmentarzawiosną 2010 roku miastu
grozi... No właśnie. Co grozi miastu? Tego
nie wie nikt.

Rosną oPłaty w Dywitach

Stan sanitarny olsztyriskiej nekropolii nie
poprawia się, chociaż wciąz rosną opłaty za
korzystanie Z cment^rza. Do dziś nie ma tam
parkingu i toalet. odwiedzający groby korzy-
stają więc z zacisza rosnącego w pobliżu zagaj-
nika. obecnie planowana podwyżka ma pod-
nieść opłaty średnio o 3 o/o' Pojedyncze miejsce
na cmentarzu z800 zł. podrozeje do 824 zł'.

Powrricą na kirkut
W pobliżu Otwocka jest miejscowość o

nazwie Sobienie Jeziory. Właśnie tam po-
nad 60 lat temu jedna z ulic został.a wybru-
kowana macewami z miejscowego kirkutu.
To podjazd do plebanii zrobiony podczas
okupacji PrZeZ NiemcÓw. Da|sza dewastacja
opuszczonego cmentarza jest juz z pewno-
ścią dziełem PolakÓw. Dopiero teraz z ini-
qatywy nowego właściciela jednej z posesji,
na ktÓrej riwniez zna|eziono macewy, zo-
stała o tym powiadomiona Gmina Żydow-
ska w Warszawie. Instytucja ta podjęła się
sfinansowania prac związanych Z Przetrans-
portowaniem płyt na kirkut. Trwają dysku-
sje nad uporządkowaniem tego cmentarza.

Jak się okazuje w Warszawie tez mamy
do czynienia z podobną SPrawą. Podobno
w latach 50. nagrobki z Cmentarza Zydow-
skiego na BrÓdnie został'y wykorzystane
do budowy pergoli w parku na Gocławku.
Zrobiono z nich rowniez krawęzniki wwar-
szawskim Zoo. Podobno tą sprawą Gmina
Wyznaniow a za1mie się niebawem.

WYDARZENIA
Nigdy nie zapomnimy

Kamila Skol imowska zmarła nagle w
wieku 26 lat na zgrupowaniu polskiej re-
prezentacji lekkoatle tycznej w Portugalii.
Przyczyną śmierci był. zator tętnicy płucnej.
Mistrzyni ol impijska w rzucie młotem z
2000 roku została pochowana w A|ei Za-

służonych na Cmentarzu Wojskowym na
warszawskich Powązkach. Zmarłą zegna|i
przedstawiciele rządu, Polskiego Komitetu
Olimpijskiego, sportowcy i policjanci. Ka-
mila Skolimowska była policjantką. ,,Nigdy
nie zapomnimy cudownej, zł'otej Kami-
li". Tak zegnano lekkoatletkę w katedrze
polowej Wojska Polskiego w Warszawie
przed wyprowadzeniem urny z prochami
na cmentarz. Repatriację zwłok i ceremonię
pogrzebową organizowała firma BoNGo.

Odszedł niezwykły mistrz
27 |utego br. zmarł' Franciszek Starowiey-

ski, jeden z największych wspÓłczesnych
ma|arzy i twÓrcÓw plakatÓw. Jego prace są
w muzeach na całym świecie. Słynął z ory-
ginalnych grafik, plakatÓw filmowych i te-
atralnych, obrazow i scenografii. Stworzył
unikalny Teatr Rysowania, w ktÓrym ,,kom-
ponował'' obrazy z udz\ał.em publiczności.
Uchodził za oryginała. Jego słynne dzieło

,,Divina Polonia" stworzone dla polskiego
przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej w
Bruksel i  przedstawiał'o ojczyznę w postaci
gołej kobiety w aureoli, do ktÓrej rękę wycią-
ga siedząca na byku, rowniez naga kobieta,
symbolizująca Europę. obraz wywołał spore
kontrowersje. Starowieyski był wspaniałym
twÓrcą i barwną postacią. Pochowany zosta|
na cmentarzu w Laskach pod Warszawą. W
pogrzebie, ktÓry organizowa| Dom Pogrze-
bowy ,,Służew'' Procz rodziny, przyjactoł' i
znajomych, wzię|i udział' przedstawiciele
Europejskiej Akademii Sztuk. Mszę zał'ob-
ną celebrował brat zmarł'ego, ksiądz Marek
Starowieyski. Prezydent Lech Kaczyriski od-
znaczy| artystę pośmiertni e Krzyzem oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski.
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Był lekar zem |udzkich serc

8 marca br' zmarł Zbigniew Religa, wy-

bitny kardiochirurg, były minister zdrowia.
Profesora pochowano na \ilarszawskich Po-

wązkach w tak zwanej Alei Profesorskiej'
Na pogrzebie przemawiał. prezydent Lech
Kaczyriski. obecny był rÓwniez premier
Donald Tusk. Dla wielu ludzi zaskoczeniem
był świecki charakter ceremonii, prowa-
dzonej przez mistrzÓw Annę Borowik i Jej
męza. Na grobie zna|azł. się jednak krzyz.
Takie był'o zyczenie zony zmarłego. Wiel-
kiego kardiologa zegna|i pacjenci, dziękując
za zycie po przeszczepie serca i przyjac\ele,
ktorzy kochali Go jako bliskiego człowieka.
W pogrzebie wzięli udział. między innymi
marszałek Bronisław Komorowski. minister

zdrowia Ewa KopaCZ, prezes PiS Jarosław
Kaczy ski, Ludwik Dorn i Zyta Gilowska.
Na cmentarz przybyły tysiące ludzi, ktÓrzy

darzyli profesora Religę ogromną sympatią.

ŚuIBnc
Z KoNTRoWERSJĄWTLE

Dyskusyjna wystawa
ludzkich zwłok

Ceremonię pogrzebową organ\zował.

ZUP,,Exitus".
Ameryka ska wystawa ,,Bodies... The

Exhibition" zorganizowana w u/arszaw-

skim centrum handlowym Blue City wy-
wołała burzliwe emocje zanim doszło do jej

otwarcia. Do prokuratury wpłynęł;' az trzy
donies ien ia  o ewentua lności  popełnien ia

PrzestęPstwa. Kolejne komisje badały bez-

piecze stwo sanitarne orazwątpliwości, czy
nie zostały narusZone przepisy Prawa karne-

go w związku z prawdopodobnym zniewa-
żen iem zwłok .

P o n i e w a z  n i e

stwierdzono na-

ruszen ia  p r ze -

p i s Ó w  p r a w a

wystawa został.a

otwarta dnia 2I

lutego br.  i  od

samego Począt-
k u  c i e s z y  s i ę

ogromnym po-

wodzeniem. Na

otwarc le przy-

szło ponad dwa

tysiące osÓb. Na

wystawie moz-

na obejrzeć 13 ciał i 250 organow. Zwł.oki
został'y sPreparowane metod ą nasączan\a

gumą s i l i konową. C iała są pozbawione
skÓry, mają odsłonięte narządy i tkanki.
W gablotach wystawiono narządy zdrowe
i zmienione przez nowotwory. Jest tez sala

pokazująca kolejne stadia zycta |udzkiego

płodu. Polskie Ministerstwo Zdrowia nie

chciało Patronować ekspozycji ze wzg|ędu
na brak walorÓw dydaktycznych. Wystawa

pokazywana w wielu miastach na całym
świecie cZęsto budziła podobne kontrower-
sje t zdarzało się, ze w|adze lokalne nie po-
zwalały na jej otwarcie.

Hotel czy cmentarz

W Malborku prywatna f irma kupiła

plac w poblizu zamku krzyzackiego z za-
miarem zbudowania hotelu. W listopadzie

2008 prace trzeba było przerwać, ponieważ
robotnicy natrafili
na ludzkie szcząt-
k i .  Okazało  s i ę ,
że pochowano tu
około 2000 osÓb.
Gdariski IPN bada
oko l iczności  i ch
śmierci. Prawdo-

podobnie pocho-
wano tu niemieckich mieszka cÓw Malborka
i uciekinierÓw z Prus Wschodnich i Pomorza,
ktorzy przez przypadek przebywali tu w la-

tach 1944-45. Nie wiadomo, jakabyła przy-
Czyna ich śmierci. MÓgł to być głÓd, zimno,

choroby lub działania wojenne. WśrÓd nich
mogli być rÓwniez Po|acy i ludzie innych
narodowoś ct, ktÓrzy byli na robotach przy-
musowych w niemieckich gospodarstwach
i razem z nimi uciekali przed radzieckim

wojskiem. Władze miasta zastanawiają się
nad tym, jak rozwiązać ten problem. Praw-

dopodobnie hotel zostanie zbudowany tro-
chę dalej, a w miejscu zbiorowego grobu po-
wstanie skwer z tablicąpam iątkową.

Umieranie po ludzku

W krakowskim szpitalu im. Zeromskie-

go pielęgniarka kazała wyjść z kliniki sy-
nowi, ktÓry chciał zostać przy umierającym

ojcu. Schorowany człowiek umierał samot-
nie w obecności przypadkowych towarzyszy
niedoli leżących na tej samej sali. Skargę
na bezduszność pielęgniarki zł'ozył' właśnie
jeden z tych pacjentÓw. Trzeba trafu, ze

szef tej lecznicy jest wspÓłautorem projektu

,,Godne umieranie w szpitalu". Indagowany

Przez dziennikarZy Przyznał., ze rodzina po-
winna mieć prawo czuwania przy umierają-
cym. Podobno jest to pierwszy i jedyny taki

przypadekw tym szpitalu. Miejmy nadzieję,
ze więcej się nie Powtorzy'

Poradnik dla samobrijcriw

W internecie jest mnÓstwo poradnikÓw
i instrukcj i dla samobÓjcÓw. Nie sposÓb
ustalić ile osÓb skutecznie skorzystał.o z

tych porad. Nietrudno tez znależ,ć woł'anie
o pomoc w rodzaju: ,,Chcę umrzeć!! PomÓż-

cie!!! Podajcie mi najlepszy sposÓb' ' .  Na te

ape|e zgł.aszająsię chętni doradcy albo osoby

proponujące sprzedaz trucizny. Policja jest

bezradna. Publ ikowanie w internecie ja-

kichkolwiek instrukcji nie jest karalne. Do

PrzestępStwa dochodzi dopiero wtedy, kiedy

ktoś skorzysta z tych rad, a policja zostanie o

tym powiadomiona.

Dyskusja o eutanazji
Po śmierci młodej Włoszki Eluany w Pol-

sce rozpętała się dyskusja na temat eutanaĄi.

W mediach omawiano błagania ludzi o pra-

wo do godnej śmierci dla bliskich,ktlrzy od

wielu lat są zdani wył.ącznie na opiekę naj-

b|lzszych, Szczego|nie przejmujący był apel

Barbary Jackiewicz, ktÓra od 24 |at za1mĄe

się chorym Synem' teraz Czterdziestoletnim

męzczyzną. Krzysztof w dzieciistwie za-

chorował na odrę. Kiedy miał szesnaście lat

ujawniły się powikłania, polegające na StoP-

niowym obumieraniu mÓzgu. W rezultacie

mozg przestał funkcjonować. Krzysztof nie

słyszy, nie widzi, nie ma kontaktu z otocze-

niem. Karmiony jest przez sondę. Pozostaje

przy zyctujedynie dzięki nieustannym sta-

raniom matki i ojca. ,,Błagamy o eutanazję

dla syna!''. Ten apelporuszył wszystkich. Po-

dobno udręczona nieustannym czuwaniem

rodz\na otrzymał'a już pomoc.

Spopielarni nie będzie

Zakład Pogrzebowy ,,Styks' '  z Lubl ina

od dawna usiłuje zał'atwlć zgodę na budo-

wę krematorium na Majdanku. Ani Sąd

Administracyjny, ani miejscowe władze nie

chcą wydać zgody. Protestuje rÓwniez Pa -

Stwowe Muzeum na Majdanku, a także byli
więźniowie obozu. Do protestlw przył'ączył

się rÓwniez wojewoda. W tej sytuacji Szanse

na budowę krematorium są nikłe.

Opracowanie:  A leksandra Danecka '
ZrÓdto: ogtilnopolska i lokalna prasa

Grafika autorstwa A. Daneckiei
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Walne Tgromadzenie PSF
. zmiany 

:'::i:i;l.,' d|a Zarządu
. zmiana na stanowisku wlceprezesa

za stołem obrad
od |ewej: Małgo12ata Łukawska'

Anna Liszka, Liliana Urban,
przedstawicielka firmy H Skrzydlewska,

nowa wiceprezes Danuta Kruk
Na pierwszym planie,

od lewej Maciei Drejka i Leszek Ogar

SToWARZYsZENIE oTwARTE NA NoWYCH CZŁoNKÓw
\[F.*.ni 

czwartek marca 2008 roku w Złotym

V Y Potoku koło Częstochowy Członkowie Pol-

skiego Stowarzyszenia Funeralnego na sprawozdaw-

czym Walny n Zgromadzeniu podsumowali i ocenili

działalność w roku 2008. Satysfakcja z zeszlorocznych

sukces w, zyskriw i gospodarczych działa podejmo-

wanych przez Zarząd i Biuro PSF ustąpiła miejsca

atmosferze niePowetowanej straty' jaką dla Stowa-

rzyszenia i branży jest śmierć Wojciecha Krawczyka,

wieloletniego prezesa, a potem dyrektora Biura PSF

(dawnego PsKAciPP). 
"Pamiętajmy, 

że dzięki panu

Wojtkowi i pani Iwonie Mendin, w takim gronie spo-

tykamy się od wielu |at. Zawiązały się pomiędzy nami

znajomości i kontakty osobiste. Wiele skorzystaliśmy

na tych spotkaniach. Zyskała na tym braniza. Pamię-

tajmy" - zako czy| przewodniczący obrad, Marian

Kolczyliski, studząc chwilami emocjonalne wystąpie-

nia niekt<irych uczestnikriw Walnego.

Zebranl zapozna|i się ze sprawozdaniem Zarzą-

du z działalności Stowarzyszenia oraz wynikami f i-

nansowymi za rok 2008. Składający sprawozdanie

z dzia|a|nośc\ Zarządu

Tomasz Salski, na konto

zeszlo r o cznych dokon a ri

zap\sal m.in.: przygoto-

wanie oraz konsultacje

społeczne rozporządze-

n ia  cmentarnego wyda-

ne1o przez Ministerstwo

n iu  wyborÓ . l v  uzupełn ia ją-

cych. Stało się tak za sPtawą

nieoczekiwan ej, złożonej, tuz

przed rozpoczęciem z1roma-

d.zent a, rezygnacji Adama

Sokołowskiego z funkcj i wi-

cePrezesa PSF i członkostwa

w Stowarzyszen iu . 'Chc iał-
I nfrastru ktu r y, zor ganizowa n ie I V TargÓw Fu neral-

nych MEMENTO'2008 w warszawskim Centrum

EXPO XXI, wizytę na nich oficjalnej delegacji

FIAT - IFTA na czele z prezydentem Chen Qrn-
Linem, uhonorowanie Stowarzyszenia prestiżowym

certyfikatem 
"GOOD 

STANDING", a takze liczne

i nterwe ncj e w sprawach i ndywidu aln y ch związany ch

głÓwnie z obecnością f irm pogrzebowych w szpita-

lach. Większością głosÓw, za aprobatą i zgodnie z

wn ioskiem Komisj i Rewizyj nej Zarządowi udzielo-

no, zdecydowaną większością głosÓw, absolutorium.

Z gr omadze ni j e d nogłoś n ie zdecydow a|i o p r zezn a-

czenru wypracowa-

nego w roku 2008

zysku netto w kwo-

cie 47.646,78 zł na

zwiększenie fundu-

szu rezerwowego.

Uczestnicy Walne-

go Zgromadzen\a

także jednogłośnie przyjęli propozycje programowe

na 2009 rok. ,,Planujemy zorganizowanie 3 imprez

szkoleniowych - zapowiadał prezes Salski. Jesteśmy
po wizycie i rozmowach w GIS na temat nowej usta-

wy cmentarno-pogrzebowej. Członkowie Zarządu

doszl i  do wniosku, że powinniśmy połączyĆ slły z

PIPBP i wspÓlnie pracować na rzecz nowego Prawa.
Chcemy takze _ mÓwił Prezes, aby nasze szeregi po-

większyły się o nowych członkÓw - właściciel i  ma-

łych i średnich f irm prywatnych. Temu celowi m.in.

s|u żry ć mają zaProPo nowa ne d z i s iaj zmi any w S tat uc ie
- kontynuował Salski. Planujemy uruchomić w tym

roku porady prawne dla naszych członkÓw i zmodyfi-

kować w tym kierunku stronę internetową Stowarzy-

szenia' ' .  W ramach dyskusji podkreślano konieczność

''szerszego otwarcia się na nowych członkÓw''. Padły

także pytania o wspÓłpracę z PIPBP i organizację

Biura PSF.

Juz na początku obrad Walnego wiadomo było, ze

tego dnia, opr1cz uchwał zap|anowanych w porządku

obrad, trzeba będzie podjąć dodatkową _ o zarządze-

bym serdecznie podziękowaĆ za wieloletnią wspÓł.

Pracę tym z ktÓrymi zakładaliśmy to Stowarzyszenie
_ zaczął' Sokołowski. Choć szanuję przedsięwzięcia i

kieru n ki, ktÓr e wy ty cza sobie nowy Z arząd, to kwestie

związane z osobą Krawczyka i brakiem tego człowie-

ka powodują, ze nie mogę dalej uczestniczyć w tym

Stowarzyszeniu' '  - mÓwił. Chociaż prosił ,,aby jego

odejście nie było powodem burzliwej dyskusji'' to kul-

turalna polemika się wywiązała. W ramach wyjaśnieri,

dotyczących funkcjonowania Biura, jego Dyrektora -

Wojciecha Krawczyka, a takze dokumentacji i kwestii

f inansowych, głos zabral i  m.in. prezes Tomasz Salski

i  skarbnik Jan Szczuci l iski. Do dyskusji dotyczącej

m.in. zaginięcia stowarzyszeniowych baz danych włą-

czył się także Marek Cichewicz oraz wspÓłpracownik

Wojtka Kr aw czyka, Krzysztof Wolicki.,,Musieliśmy

od początku stworzyć bazę danych - nie miel iśmy

numerÓw telefonÓw, adresÓw i mail i  - mÓwił pre-

zes Salski. Wszystko, zostało zagubione zniszczone,

skasowane. Nie wiem jak to nazwać. Mogę się tylko

domyślać dlaczego tak się stało'' - zako czy| Prezes.
,,Ca|abaza danych była w stowarzyszeniowym kom-

Puterze _ r ipostował Krzysztof Wolicki. Jeśli były

jakieś problemy, to można było do mnie zadzwonić.

Mam tę samą bazę w Prywatnym laPtopie i ona jest do-

stęPna' '- dodat. ,,MÓwiłeś, że z tym laptopem miałeś

problem, że ,,padł'', czy tez u|egł. zniszczeniu - repliko-

wa l i  Sa l sk i  i  C i chewicz ,

Wybory nowego wiceprezesa Stowarzyszenia

przebiegły spokojnie. WybÓr padł niemal jednogło-

śnie na dyrektor stołecznego ZCK, Danutę Kruk.

Tego dnia głosowano jeszcze ki lkakrotnie nad zmia-

nami w Statucie. Po głosowaniach nad poszczego|ny-

mi poprawkami podjęto uchwałę o zmianie Statutu

PSF. Znaczna częśĆ poprawek miała charakter ko-

smetyczny i dotyczył.a redakcji poszczego|nych zapl-

sÓw Statutu. Tak było m.in. w przypadku zmiany S 3

ust. 4 czy $ 4 ust. 1 Statutu. Najistotniejsza zmiana,

ktÓrą uchwaliło marcowe Walne, polega na ujedno-

liceniu wysokości składek członkÓw zwyczajnych i

wspierających oraz zrÓwnaniu ich możliwości, jeśli

chodzi o udział w głosowaniach. Inaczej mÓwiąc,

po zmianach w Statucie zarÓwno członek wspiera-

jący jak i zwyczajny może uczestniczyć w Walnym

poprzez swojego przedstawiciela (wskazanego w de-

klaracj i członkowskiej), a głos wspierającego ma tę

samą moc co głos członka zwyczajnego. Otwarciu

Stowarzyszenia na nowych członkÓw ma służyć nowe

brzmienie $ 6 ust. 1 Statutu o treści,,Członkiem zwy-

czajnym moze być obywatel Polski zainteresowany

lub zawodowo związany z branzą funeralną''. Dzięki

ta kiej form ule do S tow a rz y szenia mo zna pr zyjmow ać

nie tylko osoby ,,związane z zarządzaniern i utrzy-

maniem cmentarzy i krematoriÓw oraz produkcją

usługami n^rzecz grzebalnictwa' ' ,  ale także np. hur-

townikÓw akcesoriÓw pogrzebowych.

Anna MrÓz .
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PRAWO o Konfcreno|a onRok 2009: rokEcmn mov^v/efr usftaury poguebowe|on
organizujqc f7 marca, w złotym Potoku koło Częstochowy, konferencję poświęconq ,,nowemu prawu pogrzebo-
wemu,,, przekona|iśmy się jak bardzo branża cmentarno.pogrzebowa jest ubogo ,,oprzyrządowana'' prawnie i jak
potrzebne jest nowe prawo funera|ne' ',Dzisiejszq konferencję - mÓwił prezes PSĘ Tomasz Sa|ski, otwierajac sesję -
powinniśmy potraktować jako poczqtek branżowej debaty o kształcie nowej regu|acji.,,,.Mam nadzieję, że spotkanie,
na ktÓre przyby|i przedstawicie|e administratorÓw cmentarzy i firm pogrzebowych z całej Po|ski, pozwo|i, W oparciu
o opracowane przez Ministerstwo Zdrowia założenia' Wstępnie określić zakres spraw, ktÓre w nowej ustawie powinny
zostać uregu|owane.

Dod't"*ę prawną konferencji stanowi-
l łv: zał.ozenia Ministerstwa Zdrowia
do nowej ustawy o cmentarzach i cho-
waniu zmarł.ych w zakresie zagadnien
nalezących do tego resortu' pomocniczo

'ustawa 21959 r. o cmentarzach i chowa-
niu zmarłych,, oraz projekt rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie sposo-
bu przechowywania zwłok i szczątkow
ludzkich, ktÓry ma być w najbIizszych
tygodniach przekazany do konsultacj i
społecznych (publikujemy jego tekst na
str. 32). otwierając obrady Prezes Salski
przedstawił tło resortowych prac nad
nowym prawem funeralnym.,,Materia,
ktÓrą reguluje ustawa o cmenta rzach i
chowaniu zmarł.ych, nalezy do kompe-

Znawczynl problematykl branżowe|, mocenas

tencji Ministra Zdrowia, Ministra Spraw
Wewnętrznych oraz Ministra Infra-
struktury. Trzeba więc będzie powołać
międzyresortową komisję do prac nad
nową ustawą i to jest zadanie dla Mini-
stra Spraw Wewnętrznych, ktÓry jest w
randze wicepremiera,, _ wyjaśnił Salski.

Zał.ozenia Ministers twa Zdrowia do
nowej ustawy funeralnej omÓwiła me-
cenas Aneta Drosik. Stwierdzi la m.in.,
ze to właśnie do resortu zdrowia na\ezy
uregulowanie kluczowych dla branzy
kwestii, tj. definicji poszczegolnych po-
jęć, spraw związanych z postępowaniem
ze zwłokami i szczątkam i ludzkimi, mię -

dzy narodowym transportem, kremacj ą
itd. W pierwszej części swojego wystą-
pienia omÓwiła i oceniła dotychczasowe'
funkcjonujące od ponad 50 lat regulacje,
krytycznie odnosząc się do wielu unor-
mowari i  wad, choćby w postaci braku
definicji istotnych d|abranzy pojęć, np.
utrwalanie zwłok, dom pogrzebowy.
Prelegentka większą częśc wykładu po-
święciła na przedstawienie, w oparciu o
materiały Ministerstwa Zdrowia (publi-

kujemy je na stronach 29-30), zagadnien
nalezących do tego resortu wymagają_
cych zmian w nowej ustawie. Poszczegll-
ne fragmenty jej wystąpien ia przerywane

były komentatzami z sali świadczącymi
o kontrowersyjności niektÓrych rozwt,ą-
zari. Najb ardziej radykalni e zabrzmiał
głos Mari ana Kolczyriskiego, ktÓry oba-
wia się, ze po raz kolejny prÓbuje się sta-
rą ustawę poprawić. ,,To musi być nowa
ustawa. W,,starej" nie uregulowano wie-
lu istotnych zagadnieri. Unormowania
wymaga'Ją stosunki Prawne pomiędzy
zarządem cmentarzĄ a krewnymi zmar-
łego w zakresie
p** do grobu, ... lłqdolatordys|rua!'TomarzSalrkl

ekshumacj  i ,  za-  :
gadnier i  regu lu-
j  ących  s to sun -
k i  p rawne  po -
między zarZą-
dem cmentlrza,
a  p o d m i o t a m i
gospodarczymi
wykonującymi
swoją dzialalność na terenie cmentarza
i wiele innych - mÓwił. A co z procesem
kremacji, z definicją tego pojęcia i wa-
runkami jej przeprowadzenia? _ pytał
r etorycznie Kolczyri ski.

Debata na dobre rozgorzała w dru-
giej części konferencji, w ktÓrej to jej

uczestnicy zgł'aszali swoje uwagi do za-
prezentowanych zał.ozen oraz postulaty,

Ciąg dalszy na stronie 30
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ARCHTTEKT
WIZERI.JNKTJ BNZY
Wojtek w ostatnich 15 latach W sprawach branzowych przejechał setki tysięcy ki|ometrÓw. Bywał na
europejskich pogrzebowych sa|onach i w stodołach zaadaptowanych na potrzeby zakładÓw pogrzebowych.
W ten sposÓb wyrabiał sobie pog|ąd na dokonujący się w branży postęp. odwiedzane cmentarze przemierzat
wzdłuŻ i wszerz. Na ogÓł w towarzystwie miejscowego zarządcy, ktÓrego zarzucał mnÓstwem dociek|iwych
pyta . Zawsze z papierosem' a często z ironicznym uśmiechem świadczącym o poczuciu humoru i dystansie
do spraw tego świata. No i z nieodłącznym notatnikiem, w ktÓrym zapisywał swoje spostrzezenia, z ktÓrych
wnioskował na ogÓł o rozwoju branży. Bo Wojtek ten rozwÓj inspirował, ś|edził, na łamach ,,MEMENTO'
odzwiercied|ał, a tak naprawdę fizycznie go wychodził, wyjeździł i ,,wydyskutował,'. A rozmawiać potrafił
i z ministrem, i z grabarzem na wiejskim cmentarzu.

79 mĄa 2008 minęło dziesięć lat od powstania Stowarzysze-

nia (PSKiAC). To było Jego dziecko - napisał we wspomnieniu

o Wojtku Piotr Godlewski. To dziecko miało brata bliźniaka

,,MEMENTo''. Rozwijanie branzy, ktÓrej poświęcił ostatnictr

75 lat zycia, ściśle wiązał. z informacyjną i popularyzatorską

funkcją prasy Pogrzebowej. Cel dla obydwu przedsięwzięć był

jeden: dobro i integracja środowiska cmentarno-pogrzebowego.

Aktywne uczestniczenie Wojtka w zyciubranzy oraz stworzenie

i redagowanie przez ponad 1,4 lat, pionierskich na polskim ryn-

ku, czasopism funeralnych sprawiło, że stał się nieformalnym

przywodcą opinii w sprawach branżowych, a redagowane przez

Niego,,MEMENTO'' zyskało rangę pisma opiniotwÓrczego.

Wojtek rozumiał, ze droga do zbudowania przysłowiowego

,,Rzymu'' musi być roz|ozona na lata. Uwazał', ze wznoszenie

fundamentÓw dla branży trzeba zacząć od przełamania barier

psychologicznych. W kontaktach bezpośrednich i na łamach

,,MEMENTO'' przekonywał przedsiębiorcÓw, ze nie powin-

ni odczuwać wstydu lub zażenowania z powodu wykonywanej

profe sji. P opr zez zor ganizow an ie kilku nast u bra nżowych ogÓl-

nopolskich konferencji z udział'em ludzi nauki, urzędnikow mi_

nisterstw, biura Rzecznika Praw obywatelskich, pracownikÓw

instytucji paristwowych, ambasadorÓw, władz wojewÓdztw, hie-

rarchÓw kościoła, prelegentÓw i gości zagranicznych skutecznie,

acz stoPniowo, wyrabiał w przedstawicielach branzy poczucie

godności i społecznego szacunku. To m.in. z Jego inicjatywy

na przełomie maja i czerwca2000 doszło do ustanowienia Dusz-

Pasterstwa Środowiskowego PracownikÓw Branży Pogrzebowej

i Cmentarnej. Na Jego czele stanął Ksiądz Prałat Tomasz KrÓl.

W dużym stopniu z^ sPr^wą działalności Dtrszpasterstwa w in-

auguracjach kolejnych edycji TargÓw Funeralnych MEMENTo

bral i  udz iał wysokiej  rangi  dostojn icy Kościoła, z Prymasem

Polski Jozefem Kardynałem Glempem na cze|e.

RozwÓj polskiego rynku pogrzebowo-cmentarnego Wojtek

wiązał z postęPem dokonującym się w te.j dziedzinie w Euro_

pie i  na świecie.  od połowy lat  9O-tych, początkowo za Po_
średnictwem czasopisma a potem Stowarzyszenia, organizował

gruPowe wyjazdy polskich przedsiębiorcÓw na targi branżowe

do Walencji, Drisseldorfu, Moskwy, Budapesztu, Bolonii czy

Paryza. Na podstawie artykułow z Prasy zagran\cznej prezen-

tował kierunki rozwoju branzy i przedstawiał sytuację rynku

pogrzebowego w krajach od lat będących w Unii Europejskiej.

Wszystko po to, aby przewidzieć rozwoj wypadkÓw na rodzi-

mym gruncie. Nie był wobec zagranicznych rynkow bezkrytycz-

ny. Polski rynek stymulował do podnoszenia poziomu poPrzez

wskazywanie mocnych i słabych punktÓw krajowej przedsiębior-

czości pogrzebowo-cmentarnej. Chwalił za ,,dbałość o wygląd

osobisty, wyposażenie w pojazdy, telefony i stroje żałobne''. Słabą

stroną rodzimego sektora było Jego zdaniem: ,,umiejscowienie,

wielkość orirz estetyka budynkow i lokali funeralnych oraz brirk

unormowa prawnych, wzorcÓw zawodowych i etycznych''. Krir-

jowym wyzn'aczn|kiem postępu bvły organizowane przez Nie-

go i Stowarzyszenie Targi Funeralne MEMENTO. Od roku

2000 odbyły się, w cyklach dr,vuletnich , Cztery ich edycje. Trzeba

przyznać, że Wojtek miał bardzo cenną umiejętność: potrafił' z

imprez branżowych zrobić wydarzenie nie tylko środowiskowe,

ale i społeczne z udz\ałęm ogÓlnopolskich mediÓw. Na Targach
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MEMENTO'2006 pojawiła się nawet grupa kabaretowa, ktora

przysotowal ^ przy tej okazj i skecz...

Wo.itek był inicjatorem i pomysłodawcą wielu branżowych

szko len ,  spotkar i  konsu l tacv jno-prob lc rnowych i  seminar i r jw.

orgirnizowlrne Przez Niego szkolenia dla zarządcow nierucho-

mości  pozwo l iły  k i l kuset  przeds ięb iorcom uzyskać,  wymaganą

w dzi ałir lności ad min istratorow cmentarzy' paristwową l icenc.j ę.
Przejawem Jego zaangażowania w rozwo.j rodzimej branży było

organizowanie, od marca 2003, szkole n zmierzĄących do wdro-

żen ia  w f i rmach sektora  cmentarno-pogrzebowego, ,Sys temu

Zarządzan l ' . t  Jakośc ią  w Usługach Funera lnych ' '  i  o t r zyman ia

Cer tv f i ka tu  ISo 9001 :  2000,  w zakres ie  zarządzan ia  cmen-

t i r r zami  i  usługami  pogrzebowymi .  Szansę d l r r  poprawy in f ra -

s t ruktury  po l sk ie j  b ranŻy upat rywał w funduszach un i jnych.

W ramilch szkolen za'praszał specjal istow z Komitetu Integra-

c . j i  Europe jsk ie j ,  k t Ó rzy  m. in .  in formowal i  za in teresowanych

o moz l iwościach pozysk iwan i i r  un i jnych funduszy  na  rozwoj

f irm pogrzebowych. Na łirmach ,,MEMENTo' ' nie raz moz-

na br'ło przeczvtać o kolejnych przedsiębiorcirch, ktÓrzy rozkwit

swoich zirkładÓw z,a,wdzlęczają europejskim środkom. Wojtek

Pat ronował wszys tk im przeds ięwz ięc iom,  k tore  świadczyły

o coraz nowocześniejszym obl iczu branzy, Tak więc informował

o rosnących rzeszach balsamist w, tanatoPrakterow' o budowie

kolejnvch domow pogrzebou,ych, krematoriow, nowoczesnych

r ozwi4zaniach monitoringowvch sl u żących pod n iesieniu pozio_

mu bezp ieczenstwa na cmentarzach,  o  przeksz tałcen iach wła_

snclściowych f irm, rozwoju rynku kremacji i  wielu innych.

Zagr aniczne w yjazdy st udyj no - szkoleni owe, przyj mowa-

n ie  obco jęzvcznych de legac j i  b ranżystow n ie  sprowadzały s ię ,

bl 'naj m n iej, do ku rtu azyj nej wynl ian y gr zeczności. Bizne sowe

rozmowy i  rvza jemna wymiana doświadczer i  p rzyn iosły  po la_

tach efekty. 3 czerwca 2006 Wojtek, nie posiadając się z rado-

śc i ,  p rzekazał narn  wszvs tk i rn  dobrą w iadomość: PSKACiPP

zostało przyjętejako członek narodowy do FIAT-IFTA (Świa-

towa Feder:rcja Operator<jw Funeralnych). IV Targi Funeralne

N,tEN{ENTo' 2008 symbolicznie orworzył prezydent FIAT-I-

FTA Chen QrnLin, a przedstawiciele FIAT-IFTA wraz z dele-

gac.ią chir iskich przedsiębiorcÓw prezentowali na stoiskach swoją

of.ertę. ostatnia w życiu Wojtka edycja Targ<iw była rekordclwa

pod względem udzi:rłu gości z zagranicy.

Wojtek nie l iczvł godzin, ktorc spędzał w Stowarzyszeniu.

Jakbv mu by'ło mało, zabierał w teczce Stowirrzyszenie do domu.

O tym, ze ,,przera6iał' '  to wszystko w nocy, niech świad czą g()-

dzinr' wysyłania mail i .  Działalność w Stowarzyszeniu trakto-

wał jako drogę do wprowadzania nowych rozwiąza Prawno-
organizacyjnych dla branzy i przeciwstawiania się patologiom

w środowisku. od pierwszego numeru Przeglądu Funeralnego

(marzec 1995) twierdz\l,ze rozwojowi branzy sprzyjanie tylko

el iminacja nicżyciowych przcpis<iw, ale t irkże stworzenie no-

woczesncgo prawa. Zwłaszczi l '  nir Początku , wy|ączną zasł'u-

gą Wojtka było nawiązanie kontaktÓw z parlamentarzystami

i dyrektorami departamentÓw resort<jw mających bezpośredni

wpływir na kształt nowelizacj i ustaw i rozporządzen istotnych

dla branzy. Osobiścic przekonywał parl irmentirrzystlw i mini-

sterialnych urzędnik w do zmiany nieżyciowych i przestarza-

łych uregulowa . od samego początku swej działalności jako

Prezes  PSK iAC oraz  k ie rown ik  redakc j i  p ię tnował obecność

firm pogrzebowych w szpitalach oraz nieetyczne i bezprawne

praktyki z tym związane. Uważa|, ze szkodzi to wizerunkowi

całcj branży, uniemclżl iwia jej rozwoj i rozwoj rynku usług po-

grzebowych. Ki lkuletnia konsekwentna batal ia z pato|ogiczną

praktyką została, przynajmnie.i z fbrnlalnego punktu widzenia,

uwier i czona sukcesem.  Od 1  s tyczn ia ,2007 zmien iona zos tała

bowiem ustawa <> ZoZ-,ach \ zak'ł,z,a,no świadczenia usług po-

grzebowych w plac wkach służby zdrowia. Walkę wypowie-

dział Wojtek także praktykom monopolistycznym. Jako jeden

z p\erwszych w Polsce poruszył problem godncgo pochÓwku

dzieci martwourodzonych.

Wojtek nie lubił, gdy go tytułowano. Na Jego twa'rzy poja-

wiał się grymas' gdy zwracano się do Niego w sposÓb świadczą-

cy o Jego zawodowej pozycji i dokonaniach. Był przeciez przez

dwic kadencje, w lat irch 1999_2005, Preze sem PSKACiPĘ przez

ostl l tnie lata dyrektorem Biurir PSKACiPP ' ^ Przez cały ten czas

kierownikiem redakcji , ,MEMtrNTO". Dopiero ki lka dni temu

dowiedz iałam s ię ,  ze  był  także członk iem Międzynarodowej

Rady Dvrektorrjw FIAT-I FTA.

Czy Wo.|tek zirst irł branżę ,,drewnianą' ' , ir zosti lwił ,,murowa-

ną' ' , można by z,a'pyta'c, pirr l fraztrjąc powiedzcnie o krolu Polski

Kaz imierzu  Wie lk im zwanym Odnowic ie lem? Branża n ie  jes t

. i eszcze  murowana '  n ie  jes t  jedn: rk  już drcwn i i rna .  N iewątp l iw ie ,

dzięki Wojtkowi brirnżowe fundarnenty są sol idne. Branża na.

dal do korici l  nie. iest uporządkowilnir pod względem Prawnym'
i l  w szpitalach słychać o ,, lewej' '  działalność f- irm pogrzebowych.

Woj tek  był  t rochę jak  w i r l czący  z  w ia t rakami  Don K ichot .

Na  p ewno  j c dnak  d z i ę k i  Wo j t k ow i  d z i s i e j s z a  b r anża  po -

grzebowa n ie  jes t  zz twstydzana i  zawstydzona tym,  co  rob i .

Pozos ta je  mieć nadz ie j  ę ,  zebez  N iego n ie  będz ie  s ię  wstydz iła . . .

B e a t a  M r Ó z .



WoIC I E C HA KRAWC ZYI(A Ws poMI NAIĄ
towym redaktorem w pra-

s ie  lube lsk i " j .  W la tach

80.  przen i Ósł  s ię  do War-

szawy. Ostatnimi jego re-

dakcjami w latach 90. była

,,RZECZPOSPOLITA" i

pierwszy kolorowy dzien-

n ik , ,GLOB 24" .

W okresie stanu wojen-

nego kontakt nasz się urwał.

Przypadkiem, gdzieś około

roku 1.984, ponownie spo-

tka l iśmy s ię .  A  t ra f i łem

wtedy do mieszkania Wojt-

ka  przez . . .  pomyłkę.  M ia .

łem na ul. Okopowej spra-

wę do załatwienia w bramie

Ulubiona forma
wypoczynku
Wojtka

Wojtek niechętnie mÓwił o sobie. Znal iśmy się i

wspÓłpracowaliśmy ponad 20 |at. Wszystko z^czę-

ło się w redakcji ,,RZECZPOSPOLITEJ". Poźniej

była ki lkuletnia przerwa. Najpierw ja, a następnie

Wojtek straci l iśmy Pracę w tej redakcji . obydwaj

zostal iśmy bezrobotnymi. Bezrobociu położyło kres

n^sze przyPadkowe spotkanie. Wojtek wpadł na

pomysł abyśmy swoje zainteresowania ulokowali w

branzy funeralnej. Razem przygotowaliśmy pierw-

szy katalog FUNERALIA. Pamiętam mieszkanie

Wojtka zasłane od podtogi po sufit tysiącami f iszek

na ktÓrych były wypisane adresy f irm pogrzebo-

wych, producentÓw trumien i akcesoriÓw z całego

'av :.
!r tt

Jan Bryłowski

woJCIEcH KRAWCZYKwychowywał się w

Puławach, gdzie zrobi| maturę w znanym Liceum

im. Księżnej Izabel i Czartoryskiej, studiował pra-

wo na UMCS w Lubl inie, ale przede wszystkim był

Człowiekiem Słowa. W latach 70. ubiegłego wieku

debiutował jako poeta i stawiał pierwsze kroki jako

dziennikarz. Był członkiem K<,ła Młodych Związku

LiteratÓw Polskich, co w owych czasach coś zna-

czyło. Jego puławskie korzenie były istotne dla Jego

twÓrczości. Jego Mistrzem był bowiem _ zn^ny, ^

dziś w pełni doceniony - wybitny Poeta' Bohdan Za-

dura, ktÓrego zona na przełomie lat 60. i  70. była

polonistką w puławskim Liceum.

Woj tek  za jmował s ię  też |ze jszymi  gatunka-

mi. Stąd moje z Nim spotkanie, bodaj w I975 r. w

Lublinie na gruncie - bardzo popularnych dzjał.ail

kabaretowych. Z tamtych czasÓw, kiedy działały:

kabaret ,,Loi:a 44" (nieco starsi koledzy z Akademii

Medycznej), kabaret-teatr,,Grupa Chwilowa' '  (ktÓ-

rej nazwę bodaj wymyślił Wojtek), ,,Scena 6,, zCen-

trum Kultury UMCS 'Chatka Zaka,,, do dziś i to

ze światowymi sukcesami działa Teatr Provisorium.

Woj tek  był  n ie tuz inkowym Człowiek iem i

TwÓrcą. OprÓcz poważnych wierszy, ktÓre w części

wydał w tomiku ,,Gramatyka pozoru' ' ,  pisał teksty

satyryczne i skecze, ktÓre sam nieraz wyg|aszał. Pi-

sał  także teks ty  p iosenek ,  dz iś już zapomnianych,

chociaż w archiwum dźwiękowym Polskiego Radia

Lubl in część z nich mogła się zachować. Był też au-

torem recenzji z roznych lokalnych i ogÓlnopolskich

imprez artystycznych.

Jako dz ienn lkarz  rozpoczyna l  w s tudenck im

dodatku do ,,Kuriera Lubelskiego' ' ,  pot.. bvł eta-

obok, ale źIe zapisa|emjej numer. Czyje zdzi-

wienie było większe, już nie pamiętam, ale

od tego czasu odnowiony kontakt trwał

praktycznie aż do korica. W połowie lat

90. Wojtek zĄął się szeroko rozumia-

ną tanatologią słabo w Polsce rozwi-

niętą dziedziną refleksj i  o śmierci i

przemijaniu. Był pomysłodawcą i

redaktorem naczelnym pionier-

skich na polskim rynku pism .1l

' ' PRZEGLĄD FUNERAL-
NY'', a następnie - az do śmier-

c i  -  , ,MEMENTO" (os ta tn i  numer

wydał w grudniu 2008 r.). Był wspÓł-

organizatorem wielu przedsięwzięć

branżowych, w tym przede wszyst-

kim TargÓw Funeralnych. Dzia|ał

w kra ju  i  za  gran icą .  Dz ięk i  N ie -

mu nawiązano wiele kontaktÓw z

przedsiębiorcami i naukowcami z

Włoch, Francji , Niemiec, Szwecji,

Kanady i USA. Przez dwie kaden-

traktował niezwykle poważnie. Bardzo dbał o swÓj

wygląd, uwielbiał markowe ubrania i dobre perfumy.

Nie sposÓb z|iczyć i wymienić wszystkich przedsię-

wzięć, ktÓrych był inicjatorem lub w ktÓrych uczest-

niczył'. Praca była jego wielką pasją, realizował się w

tym co robił i odnosił sukcesy. Miałam sposobność

poznania Pana Wojtka już jako mała dziewczynka,

był przyjacielem naszej rodziny. Bardzo lubiłam

wieczorne spotkania z rodzicami i Panem Wojtkiem

kiedy objadając się lodami opowiadal i sobie kawały

i śmiali się do łez. Zapaml'ętamy Go jako człowieka

niezwykle pomocnego i uczynnego. Zawsze jai moja

rodzina mogliśmy l iczyć na jego pomoc.

Alicja i Arkadiusz Durek

,,Są ludzie i chwile ktÓrych się nie zapomina' '

Cokolwiek byśmy nie powiedziel i ,  nie zapisal i ,

nie oddamy tego co dał nam Wojtek.

Zapisany został w naszych sercach, jako czło-

wiek przez duże ,,C'' \ prawdziwy Przyjaciel.

Andrzej Dzierżanowski

Wojtek wszystkim chciał przychy-

l ić nieba. Zawsze był skory do pomocy.

Wszystkim i we wszystkim. Lubił ludzi.

Uwielbiał rozmawiaĆ. Cierpl iwie słu-

chał. Wypytywał o wszystko. Wiedział

co dzieje się w środowisku. Anal izował

każdą wypowiedź. Wiedział gdzie, kto

z  k im,  po co  i  d laczego.  To n ie  było

jednak plotkarstwo. To była chęć do-

głębnej znajomości każdego kogo znal

dłuż,ej niż. dzie ' i z kim utrzymywał

kontakty. Twierdził, ze bez tego nie

można redagować pisma branżowego.

W branzy znał wszystkich, ktÓrych

trzeba znać. Zna| od każdej strony -

tej dobrej i nienajlepszej.

(

l
$ł

cje pełnił funkcję Prezesa Polskiego Stowarzysze-

nia Kremacyjnego, AdministratorÓw Cmentarzy i

PrzedsiębiorcÓw Pogrzebowych. Był oddanym ko-

legą i przyjacielem.

Rodzina Brzeziriskich

odszedł wspan iały  człowiek  -  to  była moja

pierwsza myśl gdy usłyszałam o śmierci Pana Wojt-

ka. To była nietuzinkowa, barwna postać. Był po-

zytywnie nastawiony do świata i ludzi. Uwielbiał

za'rtować - choć trzeba przyznać, że nie lubił zartÓw

na swÓj temat' wszystko co dotyczyło jego osoby
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kraju. Wojtek nie miał wtedy telefonu ani maszyny

do pisania. Wszystko pisał ręcznie. W sobie tylko

znany sposÓb zdobywał niezbędne adresy. Była to

syzyfowa niemal praca. Gdyby nie skrupulatność i

dociekl iwość Wojtka katalog nie ujrzałby światła

dziennego. Wtedy teź:, zaczę|iśmy jeździć po kraju.

Snuliśmy plany wydawania pisma pogrzebowego.

Tak się złozyło, że Wojtek te plany zrealizowa|. Ja

pozostałem przy katalogu.

Zył szybko. W głowie miał Stowarzyszenie, ktÓ-

re, jak Mu się wydawało, bez niego nie obędzie się.

W teczce - materiały do kolejnego numeru ,,ME-

MENTO". W kieszeniach dzwoniły telefony' Nie-

kiedy dwa na raz. Z każ,dej rozmowy robił notatki.

Odpoczywał, jezdząc rowerem i to bez względu na

porę roku. Najchętniej w czasie ki lkudniowych wy-

padÓw na Roztocze.

Były okresy, że nie kontaktowaliśmy się ze sobą

rok, a może i dłużej. Przez |ata jednak rozmawia-

liśmy ze sobą codziennie. Najczęściej przez telefon.

Te rozmowy trwały godzinę i dłużej. Przede wszyst-

kim były szukaniem wzajemnej akceptacji naszych

przedsięwzięć i zamierzen. Zwyk|e takową otrzy-

mywaliśmy. Wymienialiśmy poglądy na temat ludzi'

ich postaw i poczyna . Na ogÓł mieliśmy identyczne.

W dodatku - o czym teraz tylkoja się przekonałem

- nie myliliśmy się.

Wojtek by| zazdrosny. Nie była to jednak za-

zdrość podszyta złośliwością czy tez innymi ni-

skimi pobudkami. Była to zazdrość dziecka, ktÓre

chciałoby mieć takie same zabawki jak inne dzieci

w piaskownicy. W kontaktach z ludźmi był. rozbra-

jająco dziecinny i niekiedy naiwny. Wierzył ludziom.

Nigdy nie wyrządził. nikomu krzywdy. Świętym nie

był. Miał zwykłe ludzkie przywary. Zdawał. sobie z

nich sprawę. Usiłował z nimi wa|czyć. Nie wszystkie

pokon ał. M iał marzen\a. Marzy| o własnym, cichym

pokoju z widokiem na las, taki jaki jest tylko na Roz-

toczu. Chciał tam medytować i wreszcie pisać...

Tadeusz Felsztyirski

,Czy na osiedlu w Azotach dalej tak pachną

magnolie po deszczu?' '  - pytał mnie dosyć często

Wojtek... Rozpoczynając ki lkanaście lat temu dzia-

łalność w pogrzebownictwie, chciałem aby usługi

te były świadczone na wysokim poziomie. Okazało

l i r  :
l . '  r

się, że cała infrastruktura otganizacyjna i prawna

nie była jeszcze wystarczĄąco dobra i występowały

l iczne utrudnienia.

Aby uporządkować tę sytuację i doprowadzić

tę działalność do europejskiego poziomu, zostało

załozone ogÓlnopolskie Stowarzyszenie Przed-

siębiorcÓw Pogrzebowych, na czele ktÓrego sta-

nęli m.in. Iwona Mendin, Wojtek Krawczyk oraz

Andrzej Dzierżanowski.

Rodzice Wojtka pracowali w kędzierzyriskich

Azotach, na kierowniczych stanowiskach, pÓźniej

przenieśli się do Warszawy. Wojtek lata dziecięce

spędził w Kędzierzynie, o ktÓrym cfęsto z tęsknotą

wspominał.

U trzy my w a|iś my ze sob ą kontakty telefo niczne.

I zawsze mÓwiliśmy: do następnego raz!... Z sza-

cunkiem o Tobie myślę Wojtku. I bez lęku to mÓwię,

niedługo do Ciebie przyjdę...

Piotr Godlewski

Wojtek, taki lekko przechylony, witający się obu-

rącz (wiecie jak), klepiący po dłoni, pytający: ,,a co

Ty o tym sądzisz?,,, ciepły, bezpośredni. W oparach

dymu papierosowego' pal ił ich kontenerowe i lości.

Tak Jego pamiętam. Spotkałem go Po r^z pierw-

szy, gdy przyszedł, do BoNGo w towarzystwie

pana AndrzejaDzierzanowskiego i bodaj pana Jana

Szczuci skiego. Dawno to było. Chciel i  tworzyć

Stowarzyszenie. I utworzyli' Potem, gdy miałem już

własną f irmę, spotykal iśmy się często przy okaĄi

imprez organizowanych przez PSKACiPP. A prze-

ciez to też, jego dziecko. Można tzec, ze skupiał w rę-

kach nici |ączące pogrzebownikÓw i tych, ktÓrzy nas

zaopatrują. Integrował środowisko r^zem z Iwoną

Mendin. Trochę przygasł., gdy Ona odeszła i chyba

już się nie pozbierał po Jej śmierci.

Miał ten dobry obyczE, ze rozrÓzniał służbę

zdrowia od służb pogrzebowych. Kiedyś, gdy po-

wiedziałem mu, że warto by ponaciskać na legisla-

torÓw po to, by zmienić prawo pogrzebowe - zapaIił

się do tego i zaczął nad tym prace. Efektem były spo-

tkania w GIS, w ktÓrych przekazywano stanowisko

nasze tym' ktorzy tworząowe prawo.

Zwykle dobrze przygotowany. We wszystkim,

co robił, była jakaś pasja. Dla nas, dla naszego śro-

dowiska. Dlatego nie zawsze był dobrze rozumiany.

A jednak z rozmÓw z nim coś pozostało.

Pamiętacie, jak zapal ił się do pomysłu kurha-

nu? Albo jak się cieszył, gdy ktÓremuś z nas udało

się osiągnąć choćby drobny sukces? Edukował. Nas

edukował pokazując, jak to dzia|a w innych kra-

jach. Całe rzesze administratorÓw cmentarzy mogą

o tym zaświadczyć' Przeciez nie tylko publikował

wieści ze świata, ale organizował' wyjazdy na targi

w Le Bourget (Paryż), czy na Tanexpo. WspÓłorga-

,]  i l  i 'ł l l l fojc iech Krawczyk

nizował targi w Warszawie. Był entuzjastąPrzystą-

pienia Polski do konwencji Berliriskiej i Strasbur-

skiej. Nie doczekał. Zwolennik upraszczania, a nie

likwidacji lub komplikowania procedur. Tego też

nie doczekał. Szkoda.

Zbigniewlanowski

Wojciecha Krawczyka spotkałem pierwszy razw

1995 roku. Pracował wtedy w 
"RZECZPOSPOLI-

TEJ", potem w ,,GLOB-ie 24". Ale nasze rozmowy

i nasza pÓźniejsza intensywna wspÓłpraca mniej

dotyczyły prasy, bardziej koncepcji Wojtka, ktÓrej

poświęcił bardzo dużo wysiłku' czasu i swoich nie-

przeciętnych zdolności.

Śmierć jest wpisana w nasze życie, jest jego klam-

rą i dopełnieniem. Jest jednocześnie chwilą, ktÓrej

się boimy, ktÓrej nie potrafimy oswoić. Wojtek po-

trafił. I jako dziennikarz i jako głęboko refleksyjny,

wraz|iwy człowiek. Potrafił też:, bardzo konkretnie

działać n^ rzecz ucywilizowania ,,otoczki'' śmierci -

przepisÓw prawnych, stanu społecznej świadomości'

To właśnie temu służyły jego inicjatywy wydawa-

nia pism: 
"PRZEGLĄDU 

FUNERALNEGo' ' , a

potem ,,MEMENTO". To dlatego zaangazował. się

we wspÓłtworzenie ustawy o cmentarzach, w czym

starałem mu się - wÓwczas jako poseł na Sejm - w

miarę swych możliwości pomagać. Wojtek był do-

brym organizatorem. To w dużej mierze dzięki nie-

mu odbywały się co dwa lata Targi Funeralne. To

jego działania przyczyniły się do tego, że o śmierci i

jej ,,otoczce'' zaczynamy rozmawiać w sposÓb cywi-

lizowany, pamiętając o ludzkiej godności, o wraz|i-

wości bliskich i o dobrej pamięci, ktÓrą każda ikaildy

z nas chciałby po sobie zostawić. Wojtek zostawił ją

na Pewno...
dom w Kędzierzynie.Koz|u
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Wojciech Krawczyk l l) i  t - lool)

( RAWCZYK

Podkreślić na|eżly, że Wojciech Krawczyk uwa-

zał', że problematyka kremacji i pochÓwku prochÓw

winna być uregulowana w takiej formie jaka obowią-

zuje w paristwach cywilizacji europejskiej.

W moich wspomnieniach pozostanie On jako

wybitny działacz funeralny, żar|iwy zwolennik kre-

macji. Na Nim wzorować się będą wszyscy dzia|acze

organizacji pozarządowych zajmujących się tą pro-

blematyką. Cześć J ego Pamięci.

Marian Kolczyriski

Pana Wojtka Krawczyka poznalem wiele lat temu,

kiedy to razem z Iwoną Mendin zakladali stowarzy-

szenie krematystÓw i administratorÓw cmentarzy. Były

wtedy w Polsce trzy piece kremacyjne i trzech krema-

tystÓw. Do tego grona dołączyło kilku administrato-

rÓw cmentarzy.

Dziś po latach widać jak perspektywiczna i roz-

wojowa była idea propagowania kremacji. Dziś takze

widać jak słuszna i pozyteczna była idea integrowa-

nia środowiska administratorÓw cmentarzy, a pÓźniĄ

przedsiębiorcÓw pogrzebowych. To był wielki życiowy

cel Pana Wojtka.

Szkoda, ze lie moze go kontynuować. Miałem

wiele okazji obserwować z bliska Jego zaangazowanie

w rozwijanie działalności Stowarzyszenia. Cechował

go także upÓr w załatwianiu spraw istotnych dla każ-

dego cmentarnika, dla każdego pogrzebownika, ale

także dla społeczeristwa. Dziś wiem, i le Prfez ten

czas, dzięki Jego działaniom nauczyłem się i ile Mu

zawdzięczam.

Jako redaktor i wydawca 
"MEMENTo" 

był nie-

zrÓwnany. Jego kunszt pisarski, swoboda wypowiedzi,

zaangaiowanie w sprawy o ktÓre walczył, atakze zdo|-

ności redakcyjne sprawiały, zewydawane przez Niego

"MEMENTO'' 
osiągnęło wyżyny sztuki wydawniczej.

odejście Pana Wojtka jest Przedwczesne. To wiel-

ka strata dla naszego środowiska i dla całej branzy.

Choć wiem, że to fakt i muszę to zaakceptować, to

pogodzić się z tym nie mogę.

Zegnam, Panie Wojtku!

Maria Lejman-Kasz

Krawiec był poetą. Relacje z Poetą nie są łatwe.

Był także przyjacielem' Był człowiekiem ciepłym,

łagodnym i cierpiącym. Bolało go źzycie. Było dla

niego za trudne. Często zartował... Marion na sta-

rość ożenię się z Tobą i będziemy dozywać. odszedl

pierwszy. Myślę, ze tam gdzie je st nic go już nie boli.

Pozostawił puste miejsce w mojej przestrzeni. Tak

bardzo ż:,a|. Bardzo za|.

EmilMaćura

w Biblii, czlowiek woła do Boga: pamiętaj Pa-

nie, jak krÓtki jest mÓj czas... Budda, światło Azj i ,

powiedział: 
"Tak 

już jest, że po młodości następuje

starość, po zdrowiu choroba, a po życiu -śmierć".

Wspomnienia o panu Krawczyku, dobrym, ser-

decznym człowieku, Pozostaną na zawsze w mym

sercu. Niech pozostanie w pokoju i spokoju.

Franciszek Maksymiuk

Trudno jest mi pisać wspomnienie o Wojtku w

sytuacji gdy nie dociera jeszcze do mojej świadomo-

ści fakt, że nie ma Go już wśrÓd nas. Pierwszy raz

sPotkałem Wojtka na targach we Wrocławiu, potem

był rok 1999 i wyjazd na targi w Paryzu. od tego

momentu byliśmy w stałym kontakcie.

Z Wojtkiem miel iśmy wspÓlną miłość. Było

nią RoZToCZE. on w czasach studenckich, ja w

szkole średniej przeszliśmy niemal wszystkie szlaki

turystyczne w tym regionie. Niespełnionym marze-

niem Wojtka był dom w Zwierzyficu.

Wiele się od Wojtka nauczylem. Jemu zawdzię.

czam poznanie ciekawych ludzi z branzy i moje

miejsce w tym środowisku. Niewielu ludzi w Polsce,

Europie, a nawet na świecie może poszczycić się ta-

kim poziomem wiedzy obranzyjaką miał Wojtek.

Swoim odejściem zamknąl pewien etaP rozwoju

rynku funeralnego. Na jego ukształtowanie miał

ogromny wpływ. Do niego, jak do ojca chrzestnego

były telefony o radę i interwencje. To co dla Wojtka

bylo proste do rozwiązania dla innych urastało do

rangi problemu. MÓj kontakt z Wojtkiem sProwa-

dzał się do kilku telefonÓw dziennie. Gdy pojawiał

się kłopot Wojtek rÓwnież starał się zasięgać mojej

czy tez moich synÓw opinii. W koricu oni także do-

rastali z tąbranż,ą.

Na organizowanych kursach, konferencjach czy

spotkaniach, poza oficjaln ą częścią był duszą towa-

rzystwa. Czy staram się przedstawić Go jako ideał

człowieka? Na pewno nie, przeciezkażdy z nas Po-

pelnia błędy i ma prawo się mylić. Myślę jednak że

lukę, ktÓrą pozostawil będzie trudno wypełnić.

MariaMichalak

Nie tak dawno bylam z Wojtkiem na targach fu-

neralnych w Bolonii. Podziwialiśmy ich atmosferę i

rozmach. W drodze powrotnej liczyliśmy dlugości

tuneli przez ktÓre przĄezdżaliśmy. Nikt z nas wÓw-

czas nie przy puszcza|, że tak blisko jest jeszcze jeden,

niewidoczny dla nas tunel, przez ktÓry niedługo

Wojtek przejdzie sam. Tunel bez drogi powrotnej.

Miał tyle planÓw i tak wiele chciał jeszcze zrobić

zarfwno w życiu prywatnym jak i w naszej branzy.

Pamiętam nasze pierwsze rozmowy i sPotkania. Jego

wizytę w Szczecinie. Gdy po raz pierwszy zobaczy|

szczeciriską nekropolię - był zaskoczony

jej pięknem i oryginalnością. Podzie-

lał mÓj zachwyt nad tym obiektem.

Zb\era| ż,o|ędzie i jesienne l iście

nie mogąc uwierzyć, ze cmentarz

może być tak pięknym parkiem'

od tej pory bardzo często sPo-

tykaliśmy się na wielu szko.

leniach i zjazdach. oprÓcz

przyjaźni |ączyła nas Praca'

pon ieważ on o  nekro-

pol iach Polski wiedział

wszystko, a ja zarządza-

łam największąznich.

LUBEI,SKIE
PBEZENTACJE

POETYCKIE
AIRIA ItI

lramatyka pozoru
ktadka tomiku wierszy autorstwa Wojtka,
rbl in 1979 r.

Jerzy Kiełbowicz

W 2003 roku miałem przyjemność poznać

pana Wojciecha Krawczyka, kierownika redakcji

dwumies ięczn ika  funera lnego, ,MEMENTO".

Był to Początek dział.ania Regionalnego Stowarzy-

szenia ZwolennikÓw Kremacji w Lublinie. Powie-

dział mi wÓwczas, ze związany jest emocjonalnie

zZiemią Lubelską.

Od pierwszych spotkari dostrzegłem jego wiel-

kie zainteresowanie kremacją, tak na Ziemi Lubel-

skiej jak też w kraju.

Interesowała Go budowa pierwszego i drugiego

kolumbarium w Lublinie, atakze remont i renowacja

przez Stowarzyszenie kaplicy na Cmentarzu Woj-

skowo-Komunalnym przy uIicy Białej. Odzwiercie-

dleniem tego były liczne publikacje i zdjęcia wsPo-

mnianych obiektÓw na łamach dwumiesięcznika

"MEMENTO".
SzczegÓlnie utkwiło mi w pamięci Jego obu-

rzenie, wykreśleniem przez koa|iĄę PiS' LPR i Sa-

moobrony z przyjętego przez Sejm projektu zmiany

ustawy o cmentarzach i chowaniu Zmarlych, zapisu

dotyczącego rozsypywania prochÓw w Ogrodach

Pamięci na terenach cmentarzy.

To postawa Wojciecha Krawczyka spowodowała,

że Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne Administra-

torÓw Cmen tarzy i PrzedsiębiorcÓw Pogrzebowych

oraz Regionalne Stowarzy szenie Zw o|ennikÓw Kre -

macji w Lublinie wystąpiło do Rzecznika Praw oby-

watelskich o zajęcie stanowiska w przedmiocie moz-

liwości decydowania obywateli Naszego pa stwa o

kremacji i pochÓwku prochÓw, w tym rozsypywania

ich w ogrodach Pamięci na terenie cmentarzy.

To rÓwnież dzięki Jego postawie Rzecznik Praw

obywatelskich podzielił stanowisko naszych orga-

nizacji pozarządowych i wystąpił do określonych

ministrÓw o podjęcie prac legislacyjnych w celu ure-

gulowania tego problemu.
Nieod|qczny teIefon
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doskonałą pamięć. Był

d 1 a  m n i e  ź r Ó d ł e m

wiedzy i niezastą-

p r onym  au t o r y t e -

t em .  Ko r z y s t a ł am

z 1ego doświadcze-

nia i wiedzy, ktÓrą

chętn ie  s ię  dz ie l i ł .

Cieszyły go moje

odważne pomysły.

P lanował ponow-

n ie  zorgan izować

z j a z d  w  S z c z e c i n i e .

M ie l iśmy omÓwić r Óżn ice  w

nazewnictwie:,,ściany urnowe' ' i , ,kolumbarium''.

Niestety, tego Ąazdu nie będzie, bo Wojtka nie .

ma juz wśrÓd nas. W mojej pamięci Wojtek po-

zostanre na fawsze.

Tomasz Salski

,,Panie Wojtku mam problem z konkurencją

dzia|Ąącą w szpitalu, co robić''? Takich i po-

dobnych telefonÓw - jak mi mÓwił - odbierał

setki. Nigdy nie spotkałem osoby, ktÓrej od-

mÓwił  Pomocy.  Właśnie  tak iego Krawczyka

pamięta m, służącego radą, prÓbuj ącego rozwiązać

rozmaite problemy, działĄącego n^ rzecz Poprawy

wizerunku całej branży. Przez ostatnie 5 lat wieloma

problemami, sukcesami, osobistymi i zawodowymi

dz ie l i ł  s ię  ze  mną '

Wojtek potrafił w jednej sprawie dzwonić do

mnie 30 razy dziennie. Byłem tym zaskoczony i nie-

kiedy poirytowany. A dzisiaj... a dzisiĄ tych telefo-

nÓw po prostu mi brakuje...

Adam Sokołowski

Zawsze, kiedy przejezdzałem przez Warszawę,

umawiałem się z Wojtkiem w restauracj i hotelu ,,Ibis ' '

przy A|ei Sol idarności. Mieszkał w pobliżu. Przy-

chodził jak zwykle ubrany w marynarkę, dźwiga-

jąc nieodłączną czarną teczką wypchaną do granic

możl iwości  dokumentami .  M iał  w n ie j  całe b iuro .

Zamawial iśmy kawę. Wojtek dodatkowo swÓj ulu-

bionv napÓj Colę. Spotkania trwały zazwvczĄ 2-3

godzin. Pokazywał mi nie oddane ieszcze do druku

ar tykułv do zamleszczen ia  w ' 'MEMENTO' ' .  By-

łem chyba okaz jona lnym recenzentem jego pomy-

słÓw. Bardzo często miał wielką ochotę ,,przywaIić

n iek tÓ r r 'm bohaterom ar tykułÓw z  grube j  rury ' ' ,

. iednak znał granice, do ktÓrych mozna się posunąć

przv redagowaniu tak specyficznego wydawnictwa.

Wvmien ia l iśmy s ię  pog lądami  na  temat  b ieżących

problemÓw Stowarzyszen\a oraz ustalal iśmy harmo-

nogramy i miejsca spotka szkoleniowych naszych

członkÓw.  Dużo czasu poświęca l iśmy rÓwn ież na

l l r : r r r :x ' r 'o  f f i  Nu; r rnn 7  /  zoot )

rozmowy Prywatne' poruszając często tematy bar-

dzo osobiste '  Zawsze podkreślał jak bardzo wazną

postacią wJego życiu jest cÓrka.

K iedy  będę prze jezdza|  nas tęPnym razem

przezWarszawę' sPotkamy się znowu, tylko w in-

nym mreJscu...

Jan Szczuci ski

Poznaliśmy się w maju 1992 roku. Wojtek Kraw-

czyk wraz z Andrzelem Dzierzanowskim i Marci-

nem Wegnerem (fotografem pierwszego wydania

katalogu FUNERALIA) odwiedzi l i  mnie w f irmie

na Służewie. Pomyślałem, to coś nowego' dzienni-

karze zainteresowali się branżą pogrzebową. Będą

zmiany, dostrzeżono w nas zwyklych ludzi, przed-

siebiorcÓw ale i menedżerÓw. Nareszcie nadszedł

czas zerwania ze stereotypem pijanego grtbarza

występującego w rol i  pogrzebown|ka. Zaczę-

l iśmy s ię  spotykać regu la rn ie ,  rozmawiać na

rÓzne tematy, czasami długo, moze nawet zbyt

długo. Wojtka mozna było słuchać godzinami

z wielką przyjemnością, czasami szpetnie za-

klął, ale zawsze był w tym jakiś urok. Ten prze-

symPatyczny facet wybrał dla siebie nielatwą

drogę zycia. Był mistrzem w komplikowaniu na-

wet prostych spraw dotyczących własnego szczęścia.

Taki był. Takiego Go szanowaliśmy. Zawsze powta_

rzał., ze Jego największy problem to on sam. Często

mÓwił z nadzieją: ,'zaufałem Panu Bogu, tylko on

może pomÓc mi wyrywać się z uścisku nękającego

mnie nałogu' ' . Na prÓżno, si lniejsze były pokusy

zycia, toną| w słabościach i mÓwił o tym zawsze z

troską i bezradnością.

Wspaniały dzienn7karz, posługujący się rado-

snym i barwnym językiem prawdy, autor większości

branżowych artykułÓw. Jego teksty zawsze były na

nĄwyzszym poziomie. Wiedział o naszej branzy

wszystko, z prawdztwym zaangazowaniem kon-

taktował nas z parlamentarzystami, dla wielu z nas

Przy gotowywał pise m ne wys tąpie n ia do tere nowych

wł.adz czy parafi i .  Przez w\e|e lat był niezastąpio-

nym drogowskazem dla nas wszystkich, nauczył nas

zawodowej wrażliwości, swoi mi kontaktami tworzył.

i propagował informację o naszym zawodzie, zin-

tegrował nasze środowisko, dzięki niemu znamy się

\ jakżlrc często sobie Pomagamy. Śmierć Wojtka jest

dla mnie wielkim ciosem, miel iśmy wiele planÓw.

Wojtek umierał cicho. Odwiedziłem Go na ki lka

godzin przed śmiercią, był pogodny, pogodzony z

faktem odchodzenia. Chciał mi coś powiedzieć,|ecz

na prÓżno poruszał ustami. Zamiast słÓw w sposÓb

wymowny uścisnął mi dłori.

W hołdzie Tobie Wojtku zapewniam Cię, że nie

us tan iemy w dążen iach do norma l i zac j i  w nasze j

branzy. Pamięć o Tobie n^z^wsze będzie w nas żywa.

'  i '  '  . Mf{)jcłech Kratłtłc,z yk

JarosławWydmuch

Wojciecha Krawczyka poznałem w l ipcu 2003

roku,  k i l ka  dn i  po  o twarc iu  nowego Cmentarza

Komunalnego w Częstochowie. WÓwczas na tzw.

wizycie studyjnej z przedstawicielami Polskiego

Stowarzyszen ia  Funera lnego (PSKACiPP)  doko-

nana została prezentacja kadry Cmentarza, załoze

funkcjonowania nekropol i i  i  całego obiektu. Woj-

ciech Krawczykbył dla mnie niekwestionowanym

autorytetem wiedzącym wszystko o branzy funeral-

nej w Polsce . Przez niego zostałem wprowadzony

w tzw. środowisko skupione wokÓł Stowarzyszenia.

Udział Cmentarza Komunalnego w Częstochowie

i mojej skromnej osoby w życiu Stowarzyszenia po-

zostaje wy|ącznąjego zasługą. Nasze kontakty te-

lefoniczne i osobiste zawsze obfitowały w wymianę

opini i ,  ocen, doświadcze(l z bieżącej pracy. Z jego

inspiracj i  Cmentarz, poprzez DF ,,MEMENTO" i

udzia| w targach, wyPromował usługę kremacji w

naszej spopielam!.

Za jego namową kilkakrotnie publikowałem ma-

teriały w prasie branżowej, organizowałem spotkania,

przyjmowałem osoby przez niego polecone na rozmo-

wy o cmentarzu, kremacjach i innych sprawach.

I na koniec nĄwazniejsze. Wojciech Krawczyk

był tą osobą ktÓra namÓwiła mnie, a następnie zgło-

si la do członkostwa i udziału w pracach zarządu

Polskiego Stowarzyszenia Funeralnego. Przekonał

mnie  do tego kroku s iłą argumentÓw sugeru jąc ,

skutecznie zresztą, potrzebę odświeżenia funkcj i

Stowarzyszenia.

Z pełnym przekonaniem twierdzę, że śmierć

Wojciecha Krawczykajest dla naszego środowiska

ogromną l nlePowetowaną stratą'
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Nł CMENTARZU WoITKA ZEGNALI
Jacek Borowik

flrolnadzimy się dzisiaj pośrÓd drzerv i grobÓrv tego Starego rvarszzrrvskiego Cllle|ltarza. aby - jakze rvbrerv sobie!- poze-

\J gnać Wojciecha Krarvczyka. dla rvie|u tu obecnych - Wojtka.
To rozstanie.tak trudrre do urv ierzeI l ia.  jest  rzeczyrv istością. I  chyba kztzdy z nas rvspomina pierrvsze spotkanie z Nirn.
ostatni4 rozmowę. .. Zaninl pozegnamy Wojtka i rv zadunrie opuścinry c|llelltafz. rvsponrnijnry - co byto rv Jegtl zyciu wazlle
i  czemu pośrvięcat srv i i j  czas. . .
Wojc iech Krarvczyk rvychorvyrvałsię rv Pułarvach.gdzie zdałegzamin nraturalny w Zl la l ry l . l - l  L iceum inr ienia Ks ięznej IzabeI i
Czartoryskiej.
Na Unirversytec ie imienia Mar i i  Skłodorvskiej-Cur ie rv Lubl in ie studiorvał prawo. lecz srv4 aktyrvność zarvodcrrv i1pośrvięc i t
Słorvu. Byt Cztorv iek iern Storva. jego smakoszem.
W latach 70-tych rrb iegte.so rv ieku debiutolvał jako poeta i jako dz iennikarz.  P ierrvszynl  tytułenl .  rv jak in l  pracorvat.  byt
..Kurier Lubelski... rv ktÓrym zajmorvał się rvspÓłredagorvatrietn dodatku studenckie.so. PciŹniej byt etatorvym dziennikarzenr
rv prasie lubelskiej. W latach SO-tych przeniÓsł się do Warszarvy. do ..Rzeczptlspolitej...
W połorvie lat 9O-tych Wojciech Krarvczyk zajął się tanatologią - stabo rv Polsce znaną dziedziną refleksji cl śnlierci
i przemijaniu. obejmrrjąc4 Swym zakresem rvszelkie aspekty tego zjarviska. Na Jego drodze poczęli rvięc pojarviac< się fi lozo-
forvie. antropolcdzy. kaptani i medycy. psycholodzy i pogrzeborvnrcy.
Wojciech Krarvczyk był pomystodarvcą i redaktorem naczelnym pionierskich na polskim rynku pisnr .'Przegl4d Funeralny..
a następnie - az do śmierci - drvumiesięcznika firneralnego,.Menrento.'. ktcirego ostatni |l l lmer lvydat pÓłtora miesiąca tell ltl '
Był inicjatorem i rvspÓtorganizatorem rvielu przedsięrvzięć branzorvych. a przede rvszystkinr Targ rv FuneraInych ..MEMENTO..
rv Warszarvie.
Działał narzecz polskiego środorviska pogrzeborvego. Dzięki Nienlu narvi4zano rviele kontaktćlrv z przedsiębiorcanri
i  naukorvcat l r i  z  Wtoch. Francj i .  Niemiec. Szrvecj i .  Kanady i  StanÓrv Zjednoczonych.
Wojciech Krarvczyk przez drvie kadencje pełnit firnkcję Prezesa Po|skiego Storvarzyszenia Kremacyjnego. Administratclr rv
C me ntarzy i Przeds ięb iorcÓrv Po.erze borvyc h .
Reprezentorvał branzę rv kontaktach z administracją pa strvolvą. był jej przedstarvicie|em. negocjatorem. brat udział rv podej-
morvaniu inicjatyiv ustarvodarvczych.
Jego przedrvczesna śmierć to dla branzy Strata 's1liritu,s ttl()|,cll,\ najrvazniejszych przedsięrvzięć. zaś dla rvielu z nas - oddane.ect
Kole-si i szczerego Przyjaciela.
Będzie nam Go bardzo brakorvato. . .

( cJ.ii Ania i ola żegnaĘwzruszającym lfut;;*tr (

N" 
razie Tatku

I \ Brakuje nam słÓw, żeby pożegnać się z Tobą, Tato.

Dla ludzi byłeś Panem Krawczykiem, Panem Prezesem, Redakto-
rem Naczelnym, Panem Wojciechem, Wojtkiem...
D|a nas byłeś i zawsze będziesz naszym ojcem kochanym, opo-
rviadaczem naj|epszych bajek' lojaInym przyjacielem, świetnym
fi|ozofem życiowym, duchem wolnym i petnym fantazji, odważ-
nym wojownikiem na drodze życia...
Nie żegnamy się z Tobą na zawsze. mÓwimy ty|ko ,,na razie

Tatku".

Umierają ty|ko Ci'

o ktÓrych sig zapomi-

na. Nie rozdzieli nas
już nic: ani psikus

życia, ani i|ość ki|o-
metrÓw, ani praca,

ani choroba. Ty nie

umarłeś - jak mrirvi

ten rviersz, jesteś teraz
rve rvszystkim...

Kochamy Cig Tato

Twoje cÓrki
Ania i Ola

Nie stÓj nad mym grobem i nie ro tez'
Nie ma mnie tam; nie zasnąłem też

Jestem tysiącem Wiatrow dmących
Jestem diamentowym Ęskiem na śniegu |śniącym
Jestem na skoszonym zbożu światłem promiennym
Jestem przyjemnym deszczem jesiennym.

Kiedy tyś w porannej ciszy zbudzony,
Jestem ruchem - szybkim, wznoszonym,
Ptakow cichych w Iocie krążących
Jestem łagodnym gwiazd b|askiem nocnym

Nie stoj nad mym grobem i nie rori łez.
Nie ma mnie tam; nte zasnąłem też
Nie stÓj nad mym grobem i nie ptacz na darmo.
Nie ma mnie tam. Ja nie umarłem.

Anna Borowik

C1 łtlrr ' i tnl i  rviersza rr '1' l .aziły srve uczucia i nadzieje Tr'" 't1e ct irki. Wt1tku.

U Przyłącza się do Il ich Ttvt1 jedyny Brat. Teodor.
Ja chcę zrvr(lcić się do Ciebie rv iIrr ieniu rvie|u tutaj t lbecnych.
Wt1tku! Widzę rvoktił znajt l lrre twarze Z każdego zakątka Polski. a l la\\ 'et
sptlza Ptl lski. Wszyscy przyszl i  l la to ostatl l ie z Ttlbą sptltkanie' I ch;'ba
pierrvsze tak st-t lt l tne. pierrvsze tak ciclre... Zaistniałeś rr ż1'ciu każdego z
l las. a dla każdego inaczej. WieIe os b z |1aszego 9rt l l l l  czt l je. Ze p()\\ ' i l t|to

Ci coś porviedzieć. chciałoby pt.zekazac1 coś rvażnegtl. poclziękos'ac1 Ci. bo
coś znr ien iłeś
rv ich życiu
Spr(lbuję zrobic1 to za nich. bęc|ę t lstami Trvtl ich Bl iskich. Prz1jacit ił. WsptiŁ
pracorvniktlrv iSąsiadtirv. Zttsl 'c l 'yt ten spotyka nlnie z tej r.ac'. j i .  że należę clo
grt lna Iuclzi. ktt irz1' bardztl rr, iele Tobie zarvdzięczają.
DziękLljenly Ci. Wojtku. za szczeg(l lIre dtlrvartt lściorr,anie naszegcl śrtldtlr 'u't.
ska. Zabiegateś tl strvt lt.zenie Śrt lc lorviska lLldzi porr 'ołal lych. r ' ' ' ierzący.clr rv
sens starait o najrr 'yższe standardy \\,prac)1 branż1 pogrzeborr'ej rv Ptl lsce:
DziękLl.jenry Ci za unl iejętność rvsptiłpracr,z ludŹnli. za ttchtl przez setki
goclzin pl.zyłoż-one do telefbntr it l trvarte na problelr l1 . za t1'siące plzepri l-
corvanych godzin. gdy n ienral bez odptlczynku ..dopi nateś.. organ izację
najrviększych lvydarzei l  rv branz1, :
Nade rvszystko dzięku.jemy Ci . Wt1tku. za Trr 'ą rr ielką deIikatnoŚc<. skt.1 rr 'a-
n4 pod kr.t itkirn ptaszczykiel l l  irol l i i .  i  za Trr 'ą lt ldzką Zrr 'y.czajnośc.
Ttl one sprarv iły. że rv ie Ie kontitkt( i\ '  zarvtlclt lrr 'ych. sąsiedzkich. koleżeil-
skich. zanl ienikl się rr prarr,dzirr,4 Prz'r,1aź . W nrie.jscach takich.|ak to. iu'
ch, ' l ' i lach takich.|ak ta. zrr '1'kkl się na ktl l l iec obiecy,rr 'ać Zl l lat.łenru panl ięc.

Ze będzielny Cię panl iętaIi. obiecLrjem1,stlbie. nie Tobie. Wojtku Bo rr '

naSZy|l l  życit l  pozostarr, iłeś coś. ctl c|rcerrry t lcal ić.
Do zobaczen ia ,  Wo i tkuI
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ROZMOWA NA PIATEK osTATNI \ĄrY\^/IAD Z w oJTKIEM
POGRZEB - Z{DAI{IE DLAMENEDZERA

Każdy może przygotować pogrzeb' Umyć zmarĘo, Wynająć auto, kupić trumnę, zawieźć ciał,o na cmentarz, a nawet w poro- . . - .
zumieniu z kance|ariQ cmentarza Wykopać gnjb. Ty|ko kto dziś ma na to czas i Wystarczajqcq odporność? Ct'. 'r

!:::###.,#ł,ł:::;:r",;:x,:!:?,1 "",:ł:,:::##:łT,#.:"#,:#L^^.*"o' li"J,:ł'|"'ill]},l'*'i':',*)ĘP
b,1,!b6t. cz! zaąjdzi. okc.j no&lź aazą?ouiade- czesny pogrzeb to odzwierciedlenie życia, w ktÓrym prferabianie na 'diamcnty panięci'' ło-
n'cb na bĘq ?ołou. n'.oPada.aĘecbf"rcrel,',cb jest hiPermarket' utylizacia odpad''q ekologia' ban- żysk poporodorrach' ocz}'wiście po spopieleniu. To
1, Wc źa1,i.| komat' Rodziny żyją szybko i szybko Pozb}.łają się można uznać za eksrrawagancję' ale przedsiębiorc M,
woFiech Krawczyk': To bardzo częstc zachowanie. zmarłych. Kto dziś slyszal o czuwaniu przy zwlo- pogrzebołach niewiele fzeczy dziwi'
Dużo starszych osrib układa zawczasu scenariusze kach' ktijry ksiądz Pądzie dziś zwi^tykiem przez A coś z?o8t boq!,.h,,oą!oś.i?t4j?ło 'k ą, Pokl.?
pogrzebu. cdyby się uparli' to mogą Ptzyjść na tar Ursynriw i będzie og.laszał dzwonkiem' że ktoś kona. - Relikwiarze na prochy zmarłego' To wiąże się
gi pogzebowe' ale to imPrcza rrczej dla branży' Na Teraz te8o już nie m^' terazty|ko Pnyjeż.dż'a ekiPa, ze {,zrosrem PoPularności kremacji. Taki feliklviafz
ogijt ludzic nie PotŹcbują oglądania trumien' chłod- zabiera zmarlego iwiezie do chIodni' Potem rodzina - wykonany z dfogich metali - ma kszralt miniatu-
ni czy kliPsÓw do Powiek nieboszczyka. Na targi ogląda z!ł.toki Pfzez szybę w sali pożegna , czasami rowej urny albo pudelka' może być na nim zdjęcie
przychodzą przedsiębiorcy szukający pieca kremato- wchodzi za szybę i żegna się barduiej osobiście. zrnarle8o. Do reliklviarza wsypuje się łyżkę lub dwie
ryjnego czy karawanu na Podwoziu Jaguafa. Df'iś z,,,arl, @ tru,nnk ultląda naa'.. I'?i'j niż za proch w i zabiera do domu. To nie jest do ko ca le-
]4k Óa żo żfii.niają 'i.obrezak ?og?.bo1t'.? żlcie,kp ci'/łok't '2ccjalai.Ptz!8otou.n.' galne' pfzeciwnyjesr Kości.jl' ale ludzie to kuPują.

'W poprzcdnim systemie pogrzeb byl zadaniem - M'wi się' że nieboszczykowi musi się jego po- częsro felikwiarze - bo czasami todzina kupuje kil-
komunalnym' usuwaniem zwłok. Gdy chowrlem grzeb udać. Elspozycja w trumnie to sztuka. Nad ka - zabierają kfewni mieszbjącyz^g^nicą'
ojca' to dostał.m tylko jasną trumnę' bo innych nie wyglądem zmarłego pracują posIugacze zwlok'My]ą, żthtru n!?om'tajq.fed,erj,,.P
było' a pogzcbcn zajmował się Płany grabaE' Dziś 8olą' ubierają' niefladko robią makijaź. Potem ukla- - Tu też są nolrości. coraz więcej Pojawia się pro-
pogrzeb to zadanic mencdżerskie. Jest asystent po- dają nieboszczykowi glowę' nogi' ręce. wcueśniej dukt w ckologicznych' np. trumny z wiklinp Ale lu-
grzebu. Reccpcjonistki ustalają szczeg ly. Elesanc- moźe być tanatopraksja' czyli balsamowanie zwlok. dzie rzadkoje kupują. Po Pieflr5ze' są dfoższc niź t!a-
cy żalobnicy w 8atniturach' a nie stĄach halabard- Po tych zabiegach zmarły łagląda jak żywy. Takie d1cyjne. Poza rym niektÓrym kojafzł się zkoszami na
nik'w. Balsamiści przy8otowują zwloki. zwycza1e przyszty do nas w latach 90. zza oceanu. bieliznę. Populafne natomiast są rrumny z ta szych
Rlt,aryottż,baPnf.'jone,iząi. 'ię? Czasami jest to potrzebne. zał żmy, że kroś umiera. odmian dr.rr'na' np. olchy' grabu' ale z okleiną imitu-

- Zdccydowanie. Nic jest jeszczc tak jak wc Jego zwloki mają b}'c dlużcj Przechow1.*ane' by na jącą szlachetne gatunki. Dla laik5w są nie do odr ź-
Francji' gdzic uroczystości Przewodzi mistrz cere- pogtzeb zdąilyŁa rodzina z Kanady. Wtedy można za- nicnia' Wosi na tfagach Prezentują m.in' tfumny' w
monii' kt ry ustawia kaPłana' tozPisujc role. U nas mÓwić balsamację. Polcga na wypompowaniu z ciala jakich pochowano sławnych ludzi' Nicboszczyk może
przedsiębiorca pogrzebowy jest wciąż PodPorząd. krwi oraz limĘ i wprowadze u chemii. Likwiduje leżeć w takiq samej trumnie jak papieżJan Pawcl ll
kowany kŚiędzu ' alc śviadczy coraz więccj ustug. się wtedy plamy opadowe' podnoai powieki' sk ra jeŃ czy Luciano Pavarotti' Niekt5rc mają lakicr jak luk.
Kiedy nieboszczyk jest już w chlodni' rodzina pod- jakpo solarium. Zmarliwyglądają' jakĘ spali. Tojest susowe auto' Coraz populafniejsze jest ozdabianie

Pisuje PcłnoEocnictwo do pneprowadzenia'pogrze- też dążenie do ekstremalnej higienp Konaen'Wje się motywami roślinnymi i fcligłnymi' Ale tlumna z wi-
ciało' żeby blo sterylne. zerunkiem PaPicża na fazie Ęla w Polsce tylko jedna'
A na pogrzebie ma być elegancko, kupił ją zresztąksiądzdla rodzica. Niewykluczone, że
uręcz sln?atycznie? więcej tych ozdobnych będzie na targach w tym roku.

- Tak jak w zyci l  codziennym. Jeśli chodzi o cenę' to nie ma reguły. Dla najbl iższych
Miłos ie rdz ie  komerc ja l i zu je  s ię ,  ludz ie  s ta ra ją  s ię  o  lepsze  t rumny.
ludzie oddają swoich rodzicÓw do Czy ludzie, kt rym ktoś gsłaśnie u,nart,7!) ogÓIe ny-
domu starcÓw, zeby wnuki nie oglą- śIq a edy o bogactasie ofert, asort1mencie, szerokim
daly dziadka w demencji. Zyjemy w aDlborze?
wirtualnej rzeczywistości, śmierć na - Czasami ludzie są tak zrozpaczeni, ze godzą
ekranie jest pozorowana. \Mstrząs się na wszystko. Dlatego wazne, żeby przedsiębiorca
przychodzi, kiedy stykamy się z nią w Pogrzebowy zachowywał się etycznie i pomagał ro-

bl iskim otoczeniu. dzinie, poradzi|, co wybrać.
Amożnaosaloićsięześmierciq? Takjak całezycie,ipogrzeby będą się indywidu-

- oczywiście. Ludzie starają się to alizować' Proszę zob^czyć, jak wyglądają pochÓw-
robić. Proszę przejść się na ktÓrykol- ki motocyklistÓw. Na cmentarzu wokÓł grobu stoją
wiek cmenta rz. W Warszawie już Po- motory i gazĄą. Na koniec jeden pali gumę na alejce

bu. Dodatkowy dokument okrcśh zakres uslug, nP. woli ko czy się wielka wymiana nagrobk w z szarc- cmentalnej. To kiedyś było niemożliwe' a dziś Iu-
kto pzygotuje ubranic . rodzin^ czy z,k|ad, czy ft^ go' ponurcgo lastryka na r żnc odcicnic marmut w dzic oczckują te8o. Nt Pcwno teź Pojtwią się u nas
być balsamacja' jakie znicz. ustawić Przy grobie' czy z Chin' RPA. Dodaje się ozdoby z brązu i prawie nauzo|ca. Zanknięte' klimat1zowanc' bezpieczne
um wić księdza. w Stanach Zjcdnoczonych fir obowiązkowo iglaka' w malcu na targach w Bolo- miqsca Poch wku' kt r. można odwiedzić o krżdcj
my idą nawct dalcj i mogą zlikwidovać abonrment nii we Woszech widzialem 'tanowisko z 8adżctami Porz. dnia i nocy. Dzisiaj nikt t.go jeszcze nie ocze-
w vypożyczalni wid.o' rozwiłzać umowę nejmu PogŹebowymi. Zcgarki w ksztełcic trupĘ czrszki' kuje' alc to kwestia czrsu' kicdy ktoś stworzy raką
mieszkania itd'.. czckoladki' małc trumny st.towanc radi.m. Kol.jka moźliwość i ludzi. będą z niej kop}6trć. Aleja o tym
cż'! to gygodni.tuo? byłe ogrcmna. Nie wicm jednek' czy u nas coś takie- nie myślę. Mnie wystarczr mala cu ęść tego' co jest.

- smierćiPogrzeb sł częścił nasz.j rzecz}vistości, 8o się Przyjmi.. Moż. nad wisłą śmierć musi być
w ktÓrej wicle rzeczy zlecrmy innyn. Nie nazwałbyn bardziej ponura' Rofmawiał Jacek zawadzki
tcgo w7godnictwcn' po proŃu mamywyb rJcśli ktoś ź.ży n. t."gkbfla.fub,,.b @ Pobe ?oj@,iajq Śk
chce posługiwać znarłcmu' to ma takł możliwość. .k't" 

"asafuj.? 
.ł|ajcicth Kruutzyt - dyktot bian Pol'Aiłqo s,o-

Zaręczlm, ż'c każ,dy noilc samodzielnic przygotować - Kreujc się żnc mody' źcby sprzcdaź była więk. uatz1szeaia Krcnacbjnc4o' ,4dniniłBta"'@ cn.t
pogrzeb. Umyć zmarłcgo' wynająć samochrid' kupić sza. PŹedsiębiorce coś ł7Śtewia i cz.ka' czy chwycl tatz1 i hzedsiębiott,iu Pognebozlych' żiemuaik re-
ttumnę' zawicźć cialo na cmentarz, v Porczumi.niu z Raz pojawiły się ''diame y Pamięci". To kamil.nie dakcji d@"fri.śięrzniAafuneralncgo "Mcnento"
kancelarił cmentlzl ł7kopać gr b' wziąć jakichkol. wykonane z pevnej ilości Proch v Po kremftji. Roznaua &azała się u Gazctie stałecznej, uaF
wiek ludzi i złożyć numnę do grcbu' Tylko kto ma na Zaintercsowanie bylo duźc' ale mcdiriw i jubi|cłć*, szausAia dodatte da G.zaJ rybftzcj @ 1!,dani z
to dzisilj cfas iłfstarczającą odporność. kt rzy chcieli je oPrawiać dla klicntÓw. Z tcgo, co d"ia 31/10/2008 -02/11/2008
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CZĘŚC I - ZAGADNIENIA NALEZĄCE Do KoMPETENCJI MINISTRA ZDRoWIA,
WYMAGAJĄCE ZMIAN w NowEJ USTAWIE

Zagadnienia do u regulowania Obecny stan Prawny Propozycj a rozw iązania

Pojęcia, w szczegrilności: Brak uregulowari prawnych w prawodawstwie polskim. Ekshumacja, mineral izacja, Pochowanie, dochowanie, ogrody pamięci, balsamowa-

nie zwłok, krematorium, cmentarz' kostnica, dom pogrzebown krematorium, urna,

trumna.

ogrody pamięci - miejsca usytu-
owane na cmentarzach przezna-
czone do rozsypywania prochriw

Brak możliwości tworzenia takich miejsc w obecnym stanie prawnym _ szczątki pochodzące ze

spopielenia zwłok mogą być pochowane w grobach ziemnych, murowanych, katakumbach, ko-

lumbariach (art. 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,Dz.U. z2000 r. Nr 23, poz.295

zp6źn. zm.).

Zewzg|ędu nabrakzagrożenia sanitarnego należałoby usankcjonować możIiwość roz-

sypywania prochÓw w ogrodach pamięci utworzonych na terenie cmentarzy.
Takie ogrody pamięci funkcjonują już na wielu cmentarzach w Polsce.

Inne formy PostęPowania z Pro-
chami i zwłokami

W obecnym stanie prawnym zwłoki oraz szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być po-

chowane w grobach ziemnych, murowanych, katakumbach, prochy rÓwniez w kolumbariach, ktÓre

mogą znajdować się tylko na cmentarzach (art. 12 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłychDz.U.

2000 r. Nr 23, poz. 295 z poźn. zm.).

Uregulowanie możliwości:
_ zatapiania prochÓw orazzw|okw morzu
- przechowywania prochÓw według uznania osoby upoważnionej (rozsypywanie w

ogrÓdku, na polu, przechowywanie na kominku) w zakresie ograniczeri wynikających
z odrębnych przepisÓw, np. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.

U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pożn. zm.), co zapobiegnie rozsypywaniu prochÓw
w przypadkowych miejscach.

Zakez niekt rych form PostęPo-
wania ze zwlokami np. lugowa-
nie jako forma,poch wku"

W obecnej sytuacji dopuszcza się takie sposoby postępowania ze zwłokamijak: chowanie zwłok w

wyznaczonych miejscach lub spopielanie ciał. oraz pochowanie prochÓw w wyznŻczonych miejscach.
W Stanach Zjednoczonych istnieje możliwość ługowania zwłok ludzkich. Należy za-
kazaćw polskim Prawodawstwie takich formze względÓw etycznych.

Mineral izacja zwlok, co będzie
mialo wplyw na sprawowanie
nadzoru przez Parłrstw. Pow. Insp.
Sanit. nad ekshumacją zwłok

Art. 7 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar|ych stanowi, ze ,,Gr6b nie może być użyty do

Ponownego chowania przed upływem lat 20".
20 lat to przypuszcza|ny okres mineralizacji zwłok. Należy rozważyć możliwość stwo.
rzenia definicji "mineralizacja 

zwłok", co przyczyni się do ularwienia Pa stw' Pow.
Insp. Sanit. postępowania przy ekshumacji zwłok.

Chowanie zwłok os b zmarłych
na niektrire choroby zakaźne na
najbliższym cmentarzu

Art.9 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar|ych stanowi' i:,e,zwł'oki osÓb zmarłych na nie-

ktÓre choroby zakaźne powinny być natychmiast po stwierdzeniu zgonu usunięte z mieszkania i

poch owane na najblizszy m cmentarzu'.

obecnie nie ma konieczności chowania zwłok os6b zmar|ych na choroby zakaźne na

nĄb|izszyn cmentarzu. Mozna zwłoki spopielić i pochować na dowolnie z|okalizo-
wanym cmentarzu.

Transport zwłok obecne prawo nie pozwa|a na przystąpienie Polski do Konwencji Strasburskiej, ktÓra umożliwia

transPort zwłok w obrębie Unii Europejskiej na podstawie paszPortu wystawianego d|a zw|ok przy

zachowaniu odpowiednich warunkÓw sanitarnych. Art. 14 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar-

łych stanowi, ż,e ,,przyw6z zwł.ok z zagranicy w celu ich pochowania odbywa się na podstawie po-
zwolenia starosty (wydawanego w porozumieniu z Paristw. Pow. Insp. Sanit') oraz zaświadczenia

polskiego konsula." WywÓz zwł.okza granicę wymaga pozwolenia PPIS.

Zmiany w kierunku przystąpienia Polski do Konwencji Strasburskiej (w granicach
Unii), a także uregulowanie warunk w transPortu zw|okpoza jej granicanri.
W założeniu zwłoki w granicach pa stwa przewoź:,ole będą bez uzyskania zezwolenia.
Należy uregulować transport zwłok osÓb poległych w misjach zagranicznych.

Transport szczątkriw i prochriw
ludzkich

Art.2Oa ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi, ze ,przepisy ustawy dotyczące

pochÓwku \ przewozu zwłok stosuje się odpowiednio do pochÓwku i przewozu szczątkÓw Powstałych
ze spopielenia zwłok".

O ile konieczność uzyskania dokumentacji do przewozu prochÓw jest uzasadniona' o
tyle warunki sanitarne ptzewozu prochÓw nie wymagają takich obostrze jakw przy-
padku transportu zwłok.

Przekazywanie zwłok do celriw
naukowych

Art. 10 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych stanowi' ż,e .zwł'oki niepochowane przez

osoby uprawnione mogą być przekazane do celÓw naukowych publicznej uczelni medycznej lub pu-
blicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych".

Art. 10 ust. 6 wyż. wym. ustawy stanowi, ż,e ,zwł'oki do celÓw naukowych mogą być r wnież prze-
kazane uczelni, o ktÓrej mowa w ust. 2 na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, ktÓra pragnie

przekazać swoje zwłoki tej uczelni".

Ustawa ureguluje możliwość przekazywania do celÓw naukowych zwlok osÓb, kt6re za
życiawyraz7ły taką wolę oraz osÓb niepochowanych przez osoby bliskie. obecny zapis
utrudnia jedn akze przekazywanie zwłok do celÓw dydaktycznych, co jest niezbędne w

procesie kszta łcenia |ekar zy. Wskazane jest r ozszerzen ie możliwoś ci przekazyw ania
zwlok do celÓw dydaktycznych.

Jednocześnie zapis w takiej formie uniemożliwi przekazywanie zwłok do celÓw roz-
rywkowych (np. Gunther von Hagens otworzył w Guben wystawę PrcParutow ze zwie-
rzęcych i ludzkich ciał).

Ustanowienie funkcji 
"koronera'

Art. 11 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar|ych stanowi, że.w razie niemożności dopełnienia

przepisu ust. 1, ktÓry m6w\, ze zgon i przyczynę ustala |ekarz |eczący chorego w ostatniej chorobie,
stwierdzenie zgonu i jego przyczyny Powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez|eka-
rza lub inną osobę powołaną przez starostę".

Należy powołać - Przy starostwie powiatowym - 
"koronera", 

czy|i osobę zajmującą się
stwierdzeniem zgonu w określonych sytuacjach, oraz określić wymagania dla Ę osoby
i rozwiąza'ć problem finansowania.

Dokumentacjaz9olnu $2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkim
stanowi' ze ,za zwłok\ uważa się ciała osÓb zmarłych i dzieci martwo urodzonych bez względu na

czas trwania ciązy".

Zaistnia| problem wystawiania kart zgonu dla dzieci martwourodzonych, ktÓrych ro-
dzice chcieliby dokonać pochÓwku.

Ciąg dalszy na stronie 30
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ktrire branża powinna zgłosić legislatorom opracowującym nową ustawę. Najbardziej konkretna bfa propozycjzMatiana Kolczyriskiego dotycząca ustalania cen za
mĘsca na cmentarzach. 

"Proponuję 
przywrÓcić w nowej ustawie wykreślony w maju 1989 r. ustęP 3 w art.2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych o treści:

.zakorz,lstanię z cmentatzy L urządzr cmentarn)rch zarządy cmentarzy pobicrają opłaty. ZasĄ ustalania opłat określają w stosunku do cmentarzy komunalnych,
rĄ gmin, a w stosunku do miejscowości na prawach powiatu, rĄ miast, a w stosunku do cmentarzy wyznaniowych, właściwe władze kościclne.'' Zdaniem admi-
nistratora z Włocławka naleźy zdecfowanie zezwolić na funkcjonowanie w obrębie cmentarzy 'OgrodÓw Pamięci''. Zgodzono się, że jedynie cmentarze publiczne,

w Przeci}r'ietistwie do prywatnych, dają rękojmię ciągłości i na|eżrytego prowadzenia. Stanisław Tatar z Pszczyrry pod-
niÓsł konieczność precyzyjnego zdefiniowania pojęcia 'mineta|izaĄł,. "Nie 

może być tak, że określenie czasu minerali-
zaĄi za|eż:y od uzrtania Sanepidu, ktÓrego przedstawicieli dowozimy na cmentatz' bo nie mają samocho&jv/' _ mÓwił.
Na konieczność precyzyjrcgo uregulowania kwest7i związznych z zagospodarowywaniem cmentarzy i ich zamykaniem
zwracali uwagę, w kontekście obecnych luk w przepisach, Adam Sokołowski i Janusz Kwatera.

Jako żc w konferen cji vczestn\czyło aż' i zaledwie 70 przedstawicieli branży, zachęcamy i prosimy Paóstwa o nadsyła-
nie swoich uwag i propozycji do prze stawionych na stronech 29 i 30 

"MEMENTo" 
założerfl Ministerstwa Zdrowia

do nowej ustawy. PariEtwa sugcstie Przedsawiciele PSF przekażą, w remoch konsultacji społccznych, urzędnikom
pracującym nad ustawą. Na uwagi i propozycje czekamy pod adresem e-mail: biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl;
lub Polskic Stowatzyszłnie Funeralne, 02-643 Warszawa, ul. Etiudy Rewolucyjnej 48. 

B. M' .

CZĘśC l _ ZAGADNIENIA NALEZĄCE Do KoMPETENCJI MINISTRA ZDRoWIA,
WYMAGAJĄCE ZMIAN w NowEJ USTAWIE

Zagadnienia do uregulowania Obecny stan prawny P ropozycj a r ozvł iąza,rria

Wymagania dla dom w po9rze-
bowych

Brak w prawodawstwie Należałoby zawrzeć delegację dla Ministra Zdrowia do określenia wymaga'i sanitar-
nych dla domÓw Pogrzebowych, samochodÓw do przewozu zwłok.

Zamykaniecment^rzy Ąrt. 6 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zma'rłych stanowi' ż,e 
"uzycie 

terenu cmentarne8o

$o zamknięciu cmentarza na inny cel nie może nastąpić Przed uPływem 40 lat od dnia ostatniego

Pochowania zwłok na cmentarzu'.

Należy zmienić zaPis w ten sposÓb aby zakazać użycia cment^rza na inne cele po jego

zamknięciu.

CZĘŚC|I _ ZAGADNIENIA NALEŻ4cr Do KoMPETENCJI MINISTRA ZDRoWIA UREGULoWANE
w sPosoB ZADoWALAJĄCY w oBECNEJ USTAWIE

Obecny stan prawny Propozycj a r ozw iązarni^

Zakładaniccmenturzy Art. 1 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarlych stanowi, ż,e ,o zał.ozeniu lub rozszerzeniu
cmentarza komunalnego decyduje rada gminy, a w miastach na prawach powiatu rada miasta, po
uzyskaniu zgody właściwego insPektora sanitarnego'.
Art. 5 ustawy o cmentarzach i chowaniu zm^rłych ustanawia delegację dla Ministra Zdrowia do wy-

dania rozporządzen\a określającego szerokość pasÓw izolujących teren cmentarzy od innych terenÓ%
aw szczegÓ|ności terenÓw mieszkaniowych, oraz odległość cmentarza od źrÓdeł ujęcia wody, a takze
wyma8ania co do poziomu wÓd gruntowych na terenach Przeznaczonych pod cmentarze.

Kwestie niezbędnej infrastruk-
tury na cmentarzu (do ustalenia
w porozumieniu z Ministrcm In-
frastruktury)

Ujęcie wody z wodociągu miejskiego, toalety ogÓlnodostępne, kostnica lub dom przed-

Po1rzebowy' ogrody pamięci' kolumbaria, katakumby, groby ziemne' murowane' gro-
bowce

Postępowanie ze zwłokami i
szczątkami ludzkimi

Art.9 ust.6 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ustanawia delegację dla Ministra Zdro-
wia do określenia w rozPorządzeniu wymaga sanitarnych dla powierzchni grzebalnej' wymaga
sanitarnych dla domu Przedpo1rzebowego lub kostnicy na terenie cmenta.rz^, warunkÓw i sposobu
przechowywania zwłok, warunkÓw sanitarnych PrzeProwadzania ekshumacji.

Pos tępowan ie  zc  zw lokami  i
szczątkami ludzkimi os b zmar-
łych na niekt re choroby zakaźne

Art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ustanawia delegację dla lVlinistra Zdro-
wia do określenia wykazu niektÓrych chorÓb zak^źnych, przy ktÓrych należy PostęPować w sPosÓb
szcze9Ó|ny.
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RoZPo R ZĄDZENI E M IN I STRA ZD RowIA
z dnia.... .........2009 r.

w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątkriw ludzkich
(PROJEKT)

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z poźn. zm.) zarządza się, co następuje:

s1
Rozporządzenie określa sposÓb przechowywania zwłok i szczątkiw

ludzkich uwzględniając:

1) wymagania sanitarne, jakim powinna odpowiadać:
a) powierzchnia grzebalna cmentarza,
b) dom przedpogrzebowy lub kostnica na terenie cmentarza;

2) warunki i sposÓb przechowywania zwłok i szczątkÓw ludzkich;
3) warunki sanitarne przeprowadzania ekshumacji.

s2
UżLyte w rozPorządzeniu określenie produkt dezynfekujący oznacza

PreParaty o działaniu bakteriobÓj czym,wirusobÓjczym i grzybobÓjczym.

s3
1. Powierzchnia grzebalna cmentarza powinnabyć utrzymywana w

czystości, a odpady z te1o terenu na|eży gromadzić w pojemnikach lub
kontenerach i systematycznie je usuwać.

2. Na powierzchni grzebalnej cmentarza nie należy dopuszczać do
tworzenia się zastoin wodnych i zalewania pÓl grzebalnych.

3. Na powierzchni grzebalnej na|eż-y zapewnić dostęp do wody.

s4
1. Dom przedpogrzebowy lub kostnica na cmentarzu powinny znaj-

dować się w wydzielonej części cmentarza' z bezpośrednim dojazdem do
bramy cmentarza' zzastrzeŻeniem 5 5.

2. Dom przedpogrzebowy powinien posiadać co najmniej:
1) pomieszczenie z urządzeniami chłodniczymi do przechowywa-

nia zwłok;
2) pomieszczenie do ceremonii pogrzebowych;
3) pomieszczenie do Przygotowywania zwłok do pochÓwku;
4) pomieszczenia socjalne dla pracownikÓw zatrudnionych przy

Przygotowywaniu i pochÓwku zwłok;
5) pomieszczenie do przechowywania sprzętu związanego z ceremonią;
6) ustępy ogÓlnodostępne;
7) pomieszczenia do przechowywania sprzętu porządkowe1o oraz

do mycia i dezynfekcji mat wykorzystywanych przy ekshumacji, skrzy
i kapsuł, w ktÓrych transPortowane są zwłoki i szczątki ludzkie, wy-
posażone w instalację ciepłej i zimnej wody, instalację kanalizacyjną,
wentylację, środki myjące i produkty dezynfekcyjne.

3. W kostnicy powinno znajdować się co najmniej:
t) pomieszczenie przeznaczone na wystawienie trumny ze zwł'oka-

mi oraz odprawienia ceremonii przed pogrzebem;
2) pomieszczenie na trumny oczekujące;
3) pomieszczenie do przechowywania sprzętu związanego z ceremonią;
4) pomieszczenie do mycia i dezynfekcji mat wykorzystywanych

przy ekshumacji, skrzy i kapsuł, w ktÓrych transPortowane są zwł'o-
ki i szczątki ludzkie oraz do przechowywania sprzętu porządkowego'
wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody, instalację kanalizacyjną,
wentylację, środki myjące i produkty dezynfekcyjne.

ss
Dom przedpogrzebowy usytuowany poza cmentarzem powinien

mieścić się w budynku wolnostojącym i spełniać wymagania o ktÓrych
m o w a w $ 4 u s t . 2 .

s6
W domu przedpogrzebowym, kostnicy, budynkach kościoła lub in-

nychzwiązkfw wyznaniowych lub miejscu spopielania zwłok trumny ze
zwłokami na|ezy umieszczać na specjalnie do tego celu przeznaczonych
rusztowaniach lub katafalkach, ktÓre na|ezy utrzymYwać w czystości.

s7
1. Przechowywanie zwłok i szczątkÓw ludzkich powinno być wyko-

nywane w miejscach i w sposÓb zapewniające godność na|eżną osobie
zmar|e) or az zachowa nie odpowie d nich waru nkÓw s a n ita r nyc h.

2. Swiadczenie usług w zakresie przechowywania zwłok i szczątkÓw
ludzkich może odbywać się jedynie w pomieszczeniach specjalnie do
tego celu przeznaczonych.

3. Pomieszczenia o ktÓrych mowa w ust. 2 powinny:
1) posiadać ściany, podłogi i urządzenia łatwo zmywalne, niena-

siąkliwe oraz odporne na działanie środkÓw dezynfekcyjnych, a ich po-
wierzchnie powinny być gładkie;

2) zostać wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody, instalację
kanalizacyjną, wentylację lub klimat yzację;

3) zostać zabezpieczone przed dostępem zwierząt,
4. Pomieszczenie do przechowywania sPrzętu porządkowe1o or^z

środkÓw do utrzymywania czystości i dezynfekcji powinno znajdować
się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia o ktÓrym mowa w ust. 2 i
być wyposażo ne w zlew, i nstalacj ę wo d no -ka n a|izacyjną oraz we ntylacj ę.

5. Po zako czeniu prac związanych z ptzechowywaniem zwlok i
szczątkiw ludzkich w celu pochÓwku, uzyte przy nich sprzęty, narzę-
dzia i materiały powinny zostać zdezynfekowane or^z dokładnie umyte
lub wyprane.

5s
1. Przechowywanie zwłok i szczątkÓw ludzkich powyzej 12 godzin

powinno odbywać się w specjalnie do tego celu Przeznaczonych chłodzo-
nych pomieszczeniach lub urządzeniach chłodniczych, w terhPeraturze
nie wyższej niż 10 stopni C.

2. W miejscowościach, w ktÓrych znajdują się domy przedpogrzebo-
we lub kostnice, przechowywanie zwłok i szczątkÓw ludzkich w budyn-
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kach kościołÓw lub innvch związkow wvznaniowych, położonych poza
cmentarzem, jest dozwolone tylko w okresie bezpośrednio poprzedzap-
c\'m pogrzeb. Nie dotYczy to svtuacji, gdy budynki te posiadają oddzielne
pomieszczenia odpowiadające wymaganiom określonym w ust.  1.

S q
I'Po złozeniu zwłokw trumnie i przymocowaniu wieka osoba upraw-

niona, o ktÓrej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31' stycznia 7959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 20a0 Nr 23, poz. 295, z
poźn. zm.), moze wvrazić zgodę na chwilowe otwarcie trumny złozo-
nej przed pogrzebem w domu przedpogrzebowym, kostnicy, budvnkach
kościołÓw lub innych związk1w wyznaniowych lub miejscu spopielania
zwłok w przypadku, gdy zachowane są odpowiednie warunki sanitarne,
a warunki przechowywania zwłok nle Przyczynią się do przyspieszenia
rozkładu zwłok.

2. Przepis ust. 1 nie dotvczy trumien ze zwł'okami osÓb zmarł'ych na
chorobv określone w wykazie, o ktÓrym mowa w art. 9 ust. 3a ustawy Z
dnia 31 stvcznia 7959 r. o Cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Re sor t zdr owia przygotowuj ąc proj ekt om awianego r ozp or ządze -

nia rÓwnolegle pracuje nad ustawą, ktÓra ma zastąpić pochodzącą
z7959 r. ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Może się oka zać,ze
iywot rozporządzeniaMZ w sprawie sposobu przechowywania zwłok
i szczątkÓw ludzkich Przetwany zostanie wejściem w zycie nowej usta-
wv pogrzebowej. Jako ze zdarzenie to należy do kategorii oczekiwa-
nych, acz przyszł.ych więc niepewnych, zadbajmy tymczasem o to, żeby

.jakość obowiązującego prawa była jak najlepsza.

s 10
1. Ekshumacj ę zwłok i szczątkÓw ludzkich przeprowad za się z wyko -

rzystaniem jednorazowych środkÓw ochrony indywidualnej i z Zapew-
nieniem odpowiednich warunkÓw sanitarnych.

2. Pa stwowy powiatowy inspektor sanitarny może w razie wystąpie-
nia zagrozenia sanitarnego wstrzymać ekshumację lub zarządzić poĄę-
cie innych środkÓw ostrożności.

3. Ziem\ę wydobywaną z grobu na|ezy składować na powierzchni
zabezpie czonej nieprze puszcza|ną, w y tr zy mał'ą m atą. Po zako cze n iu
ekshumacji ziemia powinna być uzyta do zasypania grobu, a mata na
ktÓrej była składowana powinna zostac zdezynfekowana i umyta'

4. Na miejscu ponownego pochowania trumna wydobywana jest ze
skrzyni lub kapsuły i chowana bezzwł.ocznie na cmentarzubez jej otwie-
rania. Skrzynię lub kapsutę poddaje się dezynfekcji i myciu.

s 11
Rozporządzenie wchodziw zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia'

MINISTER ZDROWIA

N a przedstawiony p ow y zej proj ekt r ozpor ządzenia br anza PoBr 7e -

bowa oczekuje od ponad dwÓch lat. obowiązek jego wydania został' na
resort zdrowia nałożony ustawą z dnia 78 października 2006 r, o zmia-
nie i uchyleniu niektÓrych upoważnieri do wydawania aktÓw wykonaw-
czych (Dz'U ' z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), ktÓra to ustawa wprowadziła
zmiany do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W znowelizo-
wanej w ten sposÓb ,,ustawie pogrzebowej'', obowiązującej od 1 stycznia
2007 r.,zna|azł'o się w art. 9. ust. 6. upoważnienię dla MinistraZdrowia
do wyda n ia Prezentowanego powyżej proj ektu r ozpor ządzenia,



Zarząd Cmentarzy
Komunalnych w Warszawie
u|. Powqzkowska 43/45
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Zarzqd Cment arzy Komuna|nych w Warszawie
uprzeimie informuje, ze od 1 stycznia 2009 r.

stołeczna Spopie|arnia zmarłych
na Cmentarui Komuna|nym PÓłnocnym

pracuie q dli powszednie w systemie trzyzmianowym,
\ r ' lco polecamy uwadze wszystkich zainteresowanych



statystyki I

re/vĄACIAW PoLSCE
W 2OOB ROKIJ
W 2008 roku dziesięć funkjonujĘcych W Po|sce krematoriÓw wykonało 25 402 kremacje. Rok wcześniej dziewięć
działajqcych wÓwczas spopie|arni zrea|izowało 22 Ę8 z|ece . W porÓwnaniu więc z 2007 rokiem, W minionym spopie.
|ono w kraju o 2 974 zmarłYch Więcej. sredni Wskaźnik Wzrostu |iczby kremacji d|a funkcjonujących w zeszĘm roku
krematoriÓw wyniÓsł ponad 139o. Wyniki działa|ności poszczegÓ|nych spopie|arni dowodza, że Wzrost |iczby z|ece
na kremacje waha się w ska|i kraju od 2o/o do 220|o.

\Jajwiększy, bo 22 o/o wzrost liczby
l \ kremacji nastąpił w krematorium
w Gdarisku. Wykonano tu w 2008 roku
2 1'27 spopieleri, tj. o 387 usług więcej
niz w 2007. o 20 0/o więcej zlecen, w
porÓwnaniu z rokiem 2007, otrzymał'a
w 2008 szczeciriska spopielarnia (1, 437
kremacji). Oznacza to, ze w tym najbar-
dziej wysuniętym na zachÓd polskim
krematorium spopielono 242 zmarłych
więcej nizw roku 2007.Trzecie miejsce,
jeśli chodzi o wzrost l iczby kremacji,
zajął Wrocław. Utrzymująca się od lat
duzaliczba spopieleri w jedynym dolno-
śląskim ośrodku tego typu przeł'ozył'a
się w 2008 r. na 17.o/o wzrost' Co ozna-
czało 570 dodatkowych, w porÓwnaniu
z2007 r., usług. W sumie w 2008 r. było
ich we Wrocławiu 3 882.

Najmniejszy, tj.20/o przyrost liczby kre-

lnacji zanotowano w Poznaniu i Rudzie
Sląskiej. O 50/o zwiększyła się w 2008 r.
Iiczba usług w warszawskiej spopielarni.
Znawcy polskiego rynku kremacyjnego
nie są,tymi danymi zdziwieni. Poznan,
Ruda Sląska i Warszaw a sąjuz tradycyjny-
mi ośrodkami kremacji w Polsce. Zesta-
wienie corocznych danych GUS o liczbie
zgonlw w Polsce z danymi o liczbie wyko-
nanych kremacji w krajowych ośrodkach
kremacyjnych wskazule, ze w ostatnich
kilku latach wskaźnik spopieleri rośnie w
skali kraju o niecały 1o/o rocznie. w 2007
r. krajowy wskaźnik kremacji osiągnął
5,950/0. Oznacza to, ze w 2007 r. na 100
zgonlw 6 pogrzebow odbyło się z urną.

- Poza tym Pozna ,, Warszawa i Ruda
Sląska to ośrodki w ktÓrych wytworzy-
ła się swoista moda na kremację.2. i 5. o/o

wskaźnik przyrostu |iczby kremacji jest
w tych ośrodkach znacznie wyzszy niz
w tych częściach Polski gdzie spopie-
larni nie ma. W rejonie Poznania, Rudy
Śląskiej czy Wars,awy nie pojawił się
takze zaden nowy konkurent, ktÓry
mÓgłby zmieniĆ ugruntowane juz mar-
szruty przedsiębiorcÓw pogrzebowych
ptzyjmujących zlecenia na kremację od
indywidualnych klientÓw.

Pewien wpływ na zeszł.oroczny wy-
nik działalności krematori 6w, zwł'asz-
cza w południowej Polsce, miało
otwarcie 14 kwietnia 2008 r. w Łodzi
spopielarni firmy Klepsydra. Od kwiet-
nia do grudnia 2008 wykonano tu 975
spopieleri. Uruchomienie dziesiątego w
Polsce i drugiego w Łodzi krematorium
unieza|ezniło niemal całkowicie łÓdzki
rynek kremacji od śląskich spopielar-
ni. Dla krematoriÓw w Bytomiu, Ru-
dzie Śląskiej i Częstochowie oznacza
to zmniejszenie o około 1900 zlece ' w
ciągu roku. W tym kontekście nie jest
zaskoczeniem 20o/o spadek liczby usług
kremacyjnych w częstochowskim fune-
rarium na Cmentarzu Komunalnym.
,,Odkąd funkcjonują dwa krematoria
w Łodzi wykonujemy średnio o 30,
40 kremacji miesię cznie mniej _ Przy-
znaje Jarosław Wydmuch, dyrektor
Cmentarza Komunalnego w Często-
chowie. W latach 2004-2007 zlecenia

od firm łÓdzkich stanowiły 60-700/o
wykonywanych Przez nas usług'' - do-
daje. W ten sposÓb liczba kremacji w
częstochowskim krematorium zmniej-
szyła się w 2008 roku do 1' I70 zlece '
(w 2007 r. - 1 410).

Z udostępnionych danych wynika,
ze najwięcej kremacji wykonano w ko-
munalnej spopielarni w stolicy (4 I07),
a następnie w Bytomiu i we Wrocławiu
(3 882). Na czwartym miejscu znalazło
się funerarium w Rudzie Sląskiej. W Po-
znariskim Universum bilans spopieleri za
2008 rok zamknął się ltczbą2 898.

Najwięcej za usługę kremacyjną
Żądano w spopielarniach w Warsza-
wie (749,00 zł) i Gdarisku (700'00 zł).
Najmniej za usługę standardową trzeba
było zapł.acić w Bytomiu i Częstochowie
(550'00 zł). o 40 zł więcej kosztowala
kremacja w Szczecinie. We Wrocławiu i
Łodzi za spopielenie trzeba było zapł.a-
cić 600,00 zł.W poznariskiej spopielar-
ni cena wynosiła 680,00 zł.

W 2008 r.  na wykonanie usłu-
gi nie trzeba było długo czekać. W
większości krematoriÓw spopielenia
wykonywano z dnia na dzieri pod
warunkiem, ze od momentu zgonu,
określonego w karcie zgonu, minęły
24 godziny. Najdłuzsze terminy ocze-
kiwania byly w Warszawie. Z tego
tez powodu stołeczna SPoPielarnia
od 1. stycznia 2009 r. pracuje okrągłą
dobę bez weekendÓw.

Beata MrÓz.



W Stowarzyszeniu
+ SZKOLENIE g PRELEKCJA o sŁUPsK|cH CMENTARZACH g
+ WIZYIA STUDYJNA NA czĘsTocHoWsK|EJ NEKROPOL|I g
+ PREZENTACJA OPROGRAMOWANIA DLA CMENTAMY s

fD"d patronatem Polskiego Sto-
t wxfzyszenia Funeralnego, Słup-
skiego Stowarzyszenia ZarządcÓw i
Administratorriw Nieruchomości oraz
zarządu Cmentarza Komunalnego
w Częstochowie odbyło się w dniach
26-27 marca w Zł.otym Potoku koło
Częstochowy szkolenie dokształcają-
ce dla zaruąd,cÓw nieruchomości oraz
spotkanie studyjne administrator w

cmentarzy i przed-
siębiorc w Pogrze-
bowych. Było ono
pierwszym ztrzech
szkoleri zaplano-
wanych w tym roku
dla osrib posiadają-
cych licencję.

GłÓwnym wąt-
kiem szkolenia były
,,Aktualne proble-
my zarządcÓw nie-
ruchomości''. Prele-
kcję wygłosił Janusz

Gdariski, wicepreze s Zarządu Słupskie-
go Stowarzyszenia Zarządc1w i Admi-
nistratorÓw Nieruchomości. Prelegent,
w oparciu o przykł'ady z Życia wzięte i

,,najświezsze,, otzecznictwo Sądu Naj-
wyzszego oraz Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjn ego przedstawił problemy, z
jakimi na co dzie przychodzi borykać
się zar ządzający m nieruchomościami,
w tym cmentarzami. W tym kontekście
zdefiniował' i rozwinął pojęcia ,,ZarZą_
dzanie,, i ,,administracja'' oraz wyjaśntł
wzajemne między nimi relacje.

O słupskich cmentarzach i zarzą-
dzaniu nekropoliami mÓwił Andrzej
obecny, byly wiceprezydent Słupska,
pasjonat nekropoli i, pomysłodawca i
szef lzby Pamięci Słupszczan. Ta je-
dyna w Polsce instytucja o charakterze
historyczno-edukacyjnym znajduje się
na zabytkowym słupskim cmentarzu
przy uI. Kaszubskiej.,,Utwo r zenie lzby,
komÓrki w strukturze Zarządu cmen-
tarza, składającej się z archiwistÓw,
historykÓW muzealnikÓw - mÓwił A.
Obecny - wynika z chęci upamiętnie-
nia zasług dla Słupska tych, ktorzy juz
odeszli, a o ktÓrych nie powinniśmy za-
pomnieć. Część dochodÓw cmentarza
komunalnego jest przezn^czanych na
dział alno ś Ć b adaw czą, wys taw tenniczą
i wydawniczą lzby. Wydajemy,,Słup-
ski Rocznik Zmarł.ych'', w ktÓrym
zamieszczane są biogramy zmarł.ych
pochowanych w danym roku na tej ne-
kropolii - wyjaśnił''.

Certyf ikat ukot1czenia szko|enia odbierają
Matgorzata Łukawska i Irena WaIicka

SzczegÓInie zywe zainteresowanie
wzbudziŁy pionierskie w Polsce pomy-
sły - Muru Pamięci i Muru Inskryp-
cyjnego. Ten pierwszy upamiętnia _

poprzez zamieszczone na nim tablice
_ osoby, ktÓre w niewyjaśnionych oko-
licznościach zmarły, zaginęły czy też
zostały zamordowane, zarlwno w Pol-
sce jak i na świecie. W Murze Pamięci
umieszczane są r1wntez małe tabliczki
z nazwiskami osÓb, ktÓrych groby zo-
stały zlikwidowane. Mur Inskrypcyjny
z tabliczkami, na ktÓrych umieszczono
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nazwiska zna1dqe się na mogiłach zbiorowych zołnierzy
poległych podczas II wojny światowej na terenie byłe-
go powiatu słupskiego. Pytano o szczegoły utworzenia
lapidarium nagrobkÓw niemieckich, odnalezio nych za-
rÓwno na nekropolii, jak i w innych miejscach Słupska.
,,Cmentarze nie powinny być miejscami, gdzie ludzi
chowa się i o nich zapomina. To powinno być miejsce
kultu społecznego zmarłych, pamięci i lekcji historycz-
.'.j'' _ zako czyI swoje wystąpiente szef Izby Pamięci
Słupszczan.

Uczestnicy szkolenia zwiedzili - oprowadzani przez
dyrektora Jarosława Wydmucha _ krematorium i, na
chwilą obecną 11. ha, Cmentarz Komunalny w Często-
chowie. Największe zainteresowanie gości wzbudził uru-

chomiony zaledwie miesiąc temu
drug i ,  tym razem włosk i ,  p iec
kremacyjny. Dyrektora Wydmu-
cha pytano o wartość inwestycji,
o roŻnice pomiędzy piecami w
zakres ie  parametrÓw techn icz-
nych,  zuzycta gazu,  obsługi  i
kwestii serwisowych.

,,Koszt zuzycia gazu na kremację kształtuje się w granicach
I00 zł, piec włoski nagrzewa się do temperatury 600"C
w godzinę, 6-1etni szwedzki piec potrzebuje 5 godzin,,
_ konkretnie odpowiadał dyrektor Wydmuch. Kwestie
dotyczące nowoczesnej technologii montowania grobÓw
z tzw. prefabrykatow, cen miejsc, takze tych urnowych-
amerykariskich oraz metod zagospodarowania nekropo-
lii i kosztÓw jej funkcjonowania zostały przez dyrektora
Wydmuch^ wyczerPująco omÓwione w trakcie Spaceru
po cZęStochowskim cmentarzu i pokazu montowania
grobu z prefabrykatÓw.

Ad m ini s t r ator zy Cmentar zy i prze d siębiorcy p ogrzeb o -

wi zwiedzi l i ,  jedyne w Europie Muzeum Produkcji Za-
pałek, dziaŁające od 120 lat, a takze obejrzeli zabytkową
l in ię technolo-
gicznązlat trzy-
dziestych XX w.
oraz zabudowa-
nia z początku
ubiegłego wie-
ku. Wycieczka
członkÓw PSF
została odnoto-
wana w Księdze Pamiątkowej Muzeum.

Na zakoriczenie konferencji w Złotym Potoku jej
uczestnicy zapoznalt się z oprogramowaniem zielonogor-
skiej firmy ambsoftware dla firm administrujących cmen-
tarzami i prowadzących usługi pogrzebowe. o specyfice

oprogramowar i  d la
branzy pogrzebowo-
cmen ta rne j  mÓw i -
ła Ewa Miszewicz ,
dyrektor  handlowy
firmy.

Anna Mr6z .
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KALENDARIUM MIĘDZYNARoDo\MYCH
TARGO\M BRANZOVTYCH

W EUROPIE I NA SWIECIE 
.W 

2@@9 ROKU
W nadchodzącym roku orgalizatorzy targÓw pogrzebowych zaplanowali dziewięć imprez targowych. Odwiedzenie wszyst-

kich wystawjest ocz}.wiście niemożliwe ' ZĄę|oĘ to ł'ączn\e 23 dni i wymagało pokonania okolo 80 tysięcy kilometr w..Wafto
jednak poświęcić choćby kilka dni na ,,wycieczkę" po stoiskach, ktÓrych oferta pozwoli zaproponować klientom nowe produkty
i uslugi. W 2009 roku o polskich gości zabiegać będą organizatorzy targdw zKielc, Moskwy' Budapesztu, Walencji' Coventry
i kilku innych ośrodkÓw targowych. Przedsięwzięcia wystawiennicze w Walencji i Coventry odbędą się niemal w tych samych
terminach. Dystans dzielący oba miasta jest stosunkowo niewielki. Można więc odwiedzić w czasie jednej podrÓży obydwie
imprezy. Oto wykaz targiw pogrzebo*^ych w porządku chronologicznym:

maj
TEMEXPO 2009. WĘGRI Budapeszt, Budapest Fair Centre - Międzynarodowe Targi Pogrzebowe, 22-23 mĄa 2009

roku -, wwwtemexPo.hu;
Targi TEMEXPo odby.wają się rzz na dwa |ata. Na TEMEXPo w maju 2007 wystawiło się około 50 przedsiębiorcÓw

na powierzchni ponad 3000 m'.

czerwiec
FUNERMoSTRA 2009 . HISZPANIA' Walencja, Centrum Wystawowe Feria Valencia - Międzynarodowe Targi

ProduktÓw i Usług Pogrzebowych, 70-72 czerwca2009 roku, www.funermostra.feriavalencia.com;
Targi FUNERMoSTRA odbywają się raz na dwa|ata.9' Targi FUNERMoSTRA, ktÓre odbyły się w maju 2007 roku

zgromadziły ponad 100 wystawc w prezentujących swoje produkty i usługi na 3 300 m2 powierzchni.
NFE NATIoNAL FUNERAL EXPO 2009 - WIELKA BRYTANIA' Stoneleigh Exhibition Centre koło Coventry -

Narodowa Wystawa Pogrzebowa, 72-14 czetwca 2009 roku, www.nationalfunęralexhibition.co.uk
Targi odb1.wają się raz na dwa lata' W czerwcu 2007 roku Targi zgromadziły około 150 wystawcÓw brytyjskich i zagranicz-

nych. Na edycję 2009, do dnia 4 marca 2009 roku przyjęto 777 zgł'oszen.
NECRoExPo 2009 - PoLSKA' Kielce - Targi Branży Pogrzebowej,79-2L czerwca 2009 roku, www.necroexpo.pl;
Targi Branży Pogrzebowej NECRoEXPO odbywają się raz na dwa lata. Na II Targach Branży Pogrzebowej NEcRo-

EXPo, ktÓre odbyły się w czerwcu 2007 roku i połączone były z Międzynarodowymi Targami Kamienia INTERKAMIEN'
znajdowało się ponad 50 stoisk wystawc w krajowych i zagranicznych.

wrzesicti
DEVOTA 2009 _ AUSTRIA, Ried Im Innkreis - Międzynarodowe Targi Pogrzebowe, 25-27 wrześfia 2009 roku,

www.devota.at Targi DEVoTA odbywają się co dwa lata na terenie TargÓw RIEDER MESSE GmbH.

paźLdzlernik
NECROPOLIS 2009 _ ROSJA' Moskwa _ Międzynarodowe Targi Pogrzebowe ' 22-24 października 2009 roku,

e.mail: necropolis-moscow@ya.ru1 Targi NECRoPoLIS odby.wają się raz w roku. W 2008 roku swoją ofertę zaprezentowało
tu ponad 300 firm.

listopad
FUNERAIRE 2009 _ FRANCJA, Paryż - Le Bourget _ Międzynarodowy Salon Sztuki Pogrzebowej,

19-21 listopada 2009 roku, www.salon-funeraire.com
Salon FUNERAIRE 2007 zgromadz1ł 237 wystawcÓw. organ|zatorzy Salonu FUNERAIRE 2009 przyjęli' na dzie

23 marca 2009 roku' 115 zgłoszeri. Obok TargÓw w Bolonii są to największe targi pogrzebowe w Europie.
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|stnieje wie|e programow i aarzędzi, ktore mają wspie-
rac QraCę zarządcow i pracownikow cmentarzy, nie
Zawsze jednak tak się dzieje By jakako|wiek ap|ikacja dzia
łata prawidtowo, musi byc przede wszystkim odpowiednio
n r z r  l nn . l n '  ^  /^^^ i^ t  n  i nn tą r r  t ząn ' l ą  nmnn lą r zą  | n r  n  l nn t  n r l  t z ą r^ i a
v |  l - y v \ J | ' \ JVVą |  | o  | |  | VV t J |  | L a ' |  y Law)a '  U |  |  | \ ' |  | t o ' |  L a '  I l  | VV t i |  | | d |  y Ląv ) v

odbywają się w rozny Sposob, a firmy, ktore podejmują
się takich działan mają mniejsze |ub większe doswiadcze-
nie' Często zatrudniają mtodych, niedoswiadczonych |udzi,
ktorzy nie znąąspecyfiki działan podejmowanych na Cmen-
Iarz,'l, a takze nie zdąą sobie Sprawy z ich istoty. Niestety
błędnie wykonana inwentaryzaqa pociąga za sobą wie|e
skr l ikÓrnl nn niAzr'. .r{nnćn Iinzl.rr l  ^.lr-hntnl:nxr^|', z | ir,z|. la arr- l-or\UL^\JVV | |v' | ||\ ' .v\JL, l| |\Jo\, ||vLUy pvu| |\./Vvq| |yw| | L ||UŁ|JC.! v|\J-

bow, czy wolnych miejsc na cmentarzu Powstaje wowczas
pytanie, jaki cel i jakie korzysci przyniosta przeprowadzo-
nn  i n ' ł l nnła r l  , - ąn ' , no  7^ . -^ . ' J^^  -^* . l  l r^ l n i ł  f i rmo  l r i ć r - i ł  nnłe t r ll l o  | I  I V V U |  | t a ' | y L ą v ) a ' :  L a ' | L ą u v d  L r ' t |  L . / \ J |  | | |  | | | | | | v l  L . / | o U | |  v | - ' 9 ! '

i nadal pozostat z problemem Niestety, ponownie musi
podjąC działania SpiSU Z na|U|y, kontro|i z dotychczasową
ewidencją grobow i pochowanych, a Co gorsze ponosic
dodatkowe koszty i tracic cenny czas

Na rynku istnieje wie|e programow, ktore mają na ce|u
wspomag ac czynnosci pracownikow cmentarzy, jednak
nie dają one zbyt wie|u moz|iwosci SAGBO jest ap|ikacją,
ktora pozwala pracowac na wielu stanowiskach jednocze-
Snte, a takze zarządzac wieloma cmentarzami rowno|eg|e
Dane, ktore gromadzi się przez dtugi czas wpisywane Są
ty|ko raz i pozostająw bazie Dzięki temu mozna w krotkim
czasie zgromadzic wszystkie informacje o zrrtarlych, historii
grobu, o klientach firmy (jesli oprocz ewidencli prowadzo.e
są rowniez usługi), o UmoWaCh, Sprzedawanych produk-
tach i usługach SAGBC daje takze moz|iwoŚc tworzenia
raportow i zestawien, opierając się na danych, ktore wCZe-
sniej zostaty wpisane Taki obraz danych daje pog|ąd na
to, Co działo się przez caty rok, oraz 1ak usprawnic i utatwic
cnh io  nr2no rnr  l zn lo in r rnh la tanhv v v r v  Y r u v Y  v v  r \ v r v l r  r ) v r  I  r u r u v r  r ,

?ard;a iqtntnrrrn alarnaniarn iaqt qonnriq r-zri i- . - . ,  y ' r r r  urur  rur  l le l  l  ] t - - .  ,v t  vL ,  OpteKa
i aka  zenotn ln i :  f i r rna  nn rn l r j rnżon i l  l  n rnnr2rn|  |  Czao in' | I  | | | o .  l . J \ J  VV \ J I L , Z . ( ' |  | | u  v | \ J V |ą |  | |U '  \ , l - vD t \ J

opłaty miesięczne narzucane QrZeZ rcZne firmy nie wno
szą nic oozatym, ze taka optata jest Panstwu jako uzytko-
wnikom programu trudno jest w krotkim czasie poznac
wszystkie jego funkcje, dlatego ogromny problem sta-
nowi brak kontaktu z osobami odpowiedzialnym za ser-
wis ap|ikacji Wie|e razy zdarza Się, ze kontakt ten jest
utrudniony, ÓądŹ niejednokrotnie niemoz|iwy. Niestety,
Panstwo nie wiedząC )ak sobie poradzic z prob|e-
mem , Zrnuszeni są do pozostania z nim i czekania
az ktos będzie w stanie Panstwu pomoc, By uniknąc
takich sytuacji, najpierw przeprowadzamy a.a|izę
Panstwa działan i ich najistotniejszych e|ementow. Jes|i
zacl,odzi taka koniecznosc, przeprow adzamy i nwentary-
ZaC)ę Cmentarza We wspotpracy z |udŹmi, ktorzy od 15
|at zajmują Się takimi dziataniami Ko|ejnym etapem jest
wprowadzenie danych do programu, szkolenie, udziele-
nie odpowiedzi na wszystkie pytania i gotowosc wspar-
r: ie rnr dalszvm ioon fr lnkr: innornrnniUv | u  v v  V q | U Ł y |  |  |  J v \ J v  I u |  | l \ v J . J |  | V v v q l

Mamy rowniez swiadomoŚĆ, ze wie|e osob nie praco.
wato na podobnej aplikaqi, ÓądŹ tez nigdy nie korzystato
z |r r . : r l . l r . l l  l larą . . . | | . r tonn rnnż| i rn l r l  ioot  n ia =, .s|z l  l r . l  I r : r ,z  r] .z iarl -  ^ \ J |  I | p U L Ę ' l c l l  \ J | o L U v \ J  | | | V Z | | V V y  ] l ' o | '  | | | t j  Z c t ^ U l . ' ,  | o v L  U L | v | -

Żawa' Wowczas to my wpisujemy i aktua|izu)emy dane w
lazie, nie zamykając oczywiŚcie Panstwu Ciągtego do-
stępu do danych, a takze moz|iwosci ich indywidua|nego
modyfikowania Zapewniona jest catkowita opieka nad
Serwerem , czy|i Óezpieczenstwem danych oraz Spraw-
nym funkcjonowaniem ap|ikacji' Za|etą takiego rozwią-
zania jest wyeliminowanie stresu wynikającego Z obawy
przed czymŚ nowym, jak rownieŻ zaoszczędzony CZaS
oraz srodki finansowe, ktore miaty Óyc arzeznaczone na
szkolenia, na informatyka, czy na serwery

Stały dostęp do programu daje mozliwosc swobodnej
i roztozonej w czasie nauki, co zapewnia spokoj i satys
fakr'ia z dziąłąó| u | \ v J Y  L  V Ł | u | u |  | .

Moz|iwosci programu zostaną opisane W ko|ejnym
numerze MEMENTO"

Wszelkie zapylania prosimy kierowac do:

Ewa Miszewicz
Dyrektor Handlowy

tel. 068 453 70 40
tel. kom. 0 500 O54 O73 e-mail: em@ambsoft.pl
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