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Aura nie była w listopadzie łaskawa 
dla tych, którzy musieli przemieszczać się 
po kraju. I to bez względu na środek loko-
mocji. Lało prawie cały miesiąc z małymi 
przerwami, wiało, a nawet sypało śniegiem 
i gradem. Aż trudno uwierzyć w to global-
ne ocieplenie. Teraz też, kiedy piszę te sło-
wa, za oknem biało i śnieg coraz gęściejszy. 
Podczas naszych targów w Poznaniu też 
było mokro i zimno, ale za to plon tych tar-
gów rozbłyska jak jesienne słońce.

Szczególnie radośnie zrobiło się wko-
ło, gdy dotarła do nas listopadowa „Kul-
tura Pogrzebu”. Ten miesięcznik, od kiedy 
nastąpiła w redakcji „dobra zmiana”, nie 

chciał przyjąć od targów Memento żadnej 
reklamy w 2016 roku, dodam, reklamy płat-
nej i nie zamieścił żadnej informacji o po-
znańskiej ekspozycji, Tymczasem relacja 
z naszej imprezy w listopadowej „Kulturze” 
zaczyna się na czołowej stronie, a w środku 
zajmuje aż 11 stron. Dziękujemy. Bez ironii. 

Nie wiem jak to się stało, wszak dele-
gacja „KP” w Poznaniu przebywała ledwie 
parę godzin, ale plon tej wizyty nas satys-
fakcjonuje. 

Co prawda dziwi nas uwaga w rela-
cji red. Jacka Kałuszki, że impreza była 
„skromniutka”. Czy „skromniutkiej imprezie 
redakcja poświęca  okładkę i 11 czołowych 

stron pisma? Nie znam 
takiej redakcji. Skrom-
niutkim wydarzeniom 
poświęca się kilkana-
ście wierszy na końcu 
numeru i z jedno zdję-
cie. Panie Jacku, sam 
Pan sobie przeczy. Ale 
co tam, nie spierajmy 
się o drobiazgi. Każdy 
z nas kiedyś coś musiał 
uczynić wbrew swoim 
przekonaniom.

Ja odbieram ten 
gest „Kultury Pogrze-
bu” jako wyciągnięcie 
ręki do zgody. Najwyż-
szy czas, aby zacząć 
myśleć o jednej wspól-
nej ekspozycji polskiej 
branży pogrzebowej, 
k tór a  o dby wa ł aby 
się co dwa lata i była 

wielkim branżowym świętem. Pójdę dalej, 
może czas na integrację nie tylko miedzy 
nami Polakami, ale w szerszym gronie, na 
przykład w gronie Grupy Wyszehradzkiej. 
Jedne targi dla przedsiębiorców z Polski, 
Czech, Słowacji i Węgier. Ale by się działo. 

Ktoś powie - utopia. Może tak, może 
nie. Historia udowadnia, że to marzenia 
zmieniają nasz świat. Gdyby nie marzenia, 
siedzielibyśmy dalej na drzewach i okładali 
się kijami w walce o ogień. 

W każdym razie, Pogrzebowa Grupa 
Wyszehradzka działa, co było dobitnie 
widać na tegorocznych targach Memen-
to. Zapraszam do zapoznania się na ła-
mach numeru z pierwszą relacją z targów. 
W pierwszym numerze przyszłorocznym 
zamieścimy komentarze wystawców. 

Ponieważ to ostatni tegoroczny numer, 
proszę wszystkich Czytelników „Memento” 
i wszystkim Wystawców Memento Poznań 
2016, o przyjęcie najserdeczniejszych ży-
czeń, z okazji nadchodzących Świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego Roku 2017, od 
Zarządu PSP. 

 
Krzysztof Wolicki 

prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Pogrzebowego

wstępniak
Miła 
niespodzianka

z branży
MEMENTO 
Poznań 2016 za nami

Blisko 60 firm, ponad 1600 profesjonalistów w gronie odwiedzających. 
Wśród wystawców takie tuzy rynku funeralnego jak: AD MEDIA, 
ARPER, AUTO IDEA, AUTOMAT, ACHILLES, BAUTEX, BELLA, 
BONGO, CARMEN, CIEFOL, CREMERING, CROXX LINC, FUNERAL 
FINANCE, FUNER.COM.PL, INDUS AUTO, JERA, LITEX PROMO, 
MELEX, MORPHEUS, MOTIS, PLASTMET, POLIMARK, PRIMA TECH, 
REZON, ROTA, TOP METAL, TRUMAX, TUSOFT czy VOTUM. 

Na tegorocznych targach Memento 
zaprezentowano kilkadziesiąt rynkowych 
nowości, ponownie w Poznaniu miała miej-
sce światowa premiera elektrycznego kara-
wanu Melexa nowej generacji, zaprezento-
wano drukarkę D3 dla firm pogrzebowych, 
odbyły się liczne widowiskowe pokazy i in-
teresujące specjalistyczne konferencje - to 
największe atrakcje Targów Funeralnych 
MEMENTO Poznań 2016, które odbywa-
ły się na terenie Targów Poznańskich od 
czwartku 17 do soboty 19 listopada.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonują, od lewej; Ladislav Striž, Teresa Saavedra, Krzysztof Wolicki i Tomasz Kobierski
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Nowości 
dla branży
W trakcie targowych dni kilkudziesięciu 
krajowych i zagranicznych producentów 
i dystrybutorów zaprezentowało szeroką 
gamę produktów niezbędnych do funkcjo-
nowania zakładu pogrzebowego – od eks-
kluzywnych karawanów, poprzez trumny, 
nowoczesne urny, kamienne nagrobki czy 
odzież żałobną na kosmetykach i różnego 
rodzaju akcesoriach kończąc. 

Z targową ofertą zapoznało się 
dokładnie 1625 osób. Wśród zwie-
dzających oprócz profesjonalistów 
z Polski byli także goście z Austrii, 
Boliwii, Chorwacji, Czech, Esto-
nii, Francji, Iranu, Litwy, Łotwy, 
Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, 
Szwecji, Ukrainy, USA i Włoch.

Największą atrakcją dla  właścicieli 
i pracowników zakładów pogrzebowych, 
krematoriów, kwiaciarni oraz dla zarząd-

ców cmentarzy odwiedzających targi 
były nowe produkty prezentowane na 
stoiskach, a wśród nich m.in. odporne na 
silny wiatr namioty pogrzebowe, specjalne 
mównice z uchwytami do kropidła i mikro-
fonu oraz misą do ziemi, wózki do transpor-

tu trumien o wzmocnionej konstrukcji czy 
też wyjątkowa kolekcja urn dziecięcych. 
Interesującą nowością była, prezentowa-
na przez firmę Jewel Concepts, biżuteria 
funeralna zdobiona odciskiem palca czy 
profilem twarzy zmarłej osoby. 

Metamorfoza 
karawanu 
MELEXA

Premierę elektrycznego karawanu fir-
my Melex, która od 45 lat produkuje po-
jazdy elektryczne, zaplanowano na sam 
początek targów przewidując, że będzie 
on sensacją tej edycji Memento, bowiem 
polski producent wprowadza na rynek 
całkowicie nowy karawan należący do 
nowatorskiej linii modelowej oznaczonej 
symbolem 4xx. Premierowy model 469 
wyróżnia całkowicie zmieniona stylistyka - 
z jednej strony nawiązująca do pierwszych 
modeli Melexów, z drugiej podkreślająca 
nowoczesność zastosowanych rozwiązań. 
Wielowahaczowe zawieszenie nowego ka-
rawanu znacząco poprawia komfort pracy 
i zwrotność. Całkowicie zmieniony kształt 

tylnej części pojazdu podkreśla solidność 
całej konstrukcji i nadaje jej nowoczesny 
i oryginalny wygląd. Nowością jest również 
możliwość zastosowania baterii litowo-jo-

nowych. Pojazd ma pełną homologację 
pozwalającą użytkować go na drogach pu-
blicznych w całej Unii Europejskiej. 

Nagroda w kategorii WZÓR - dla Melex Sp. z o.o. za elektryczny karawan Melex 469

Teresa Saavedra w Melexie

Ekspozycja trumien

Bogata ekspozycja Plastmetu
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Konferencje, 
szkolenia, 
warsztaty, 
pokazy

MEMENTO Poznań to nie tylko ekspo-
zycja. Dla przedstawicieli branży funeralnej 
targi mają także znaczący walor edukacyjny. 
Ofertę wystawców dopełnił bogaty program 
wydarzeń. Uczestnicy targów będą mieli 
możliwość wzięcia udziału w różnorodnych 
seminariach i pokazach związanych z branżą 
funeralną. Głównymi punktami programu 
będą dwie konferencje organizowane przez 
Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe i Między-
narodowe Targi Poznańskie: „Groby wojenne 
Europy Środkowo-Wschodniej” pod patrona-
tem Pogrzebowej Grupy Wyszehradzkiej oraz 
„Przemiany obyczajowości pogrzebowej 
i sztuki cmentarnej w Polsce i w Europie” pod 
patronatem Polskiej Akademii Nauk. Z kolei 
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 
zorganizowała konferencję „Bezpieczeństwo 
w zarządzaniu cmentarzami”.

Nie zabrakło także szkoleń. Podczas jed-
nego z nich można było dowiedzieć się, jak 
skutecznie sprzedawać nietypowe usługi 
pogrzebowe oraz zapoznać się z nowymi in-
strumentami finansowego wsparcia przed-

siębiorców pogrzebowych w  zakresie 
bezpłatnych szkoleń tanatologicznych dla 
pracowników funeralnych. 

Z kolej warsztaty organizowane przez 
Polskie Centrum Szkolnictwa Funeralnego 
dotyczyły zagadnień związanych z sanitar-
nym przygotowaniem zwłok do pogrze-
bu,  ewolucją technik balsamacji zwłok 
na przestrzeni wieków oraz najnowszych 
rozwiązań w balsamacji. Wykładom towa-
rzyszyły interesujące pokazy kosmetyki 
i rekonstrukcji pośmiertnej. 

Gości przyciągały także atrakcyjne po-
kazy organizowane przez firmy Carmen 
– moda pogrzebowa, Plastmet – akcesoria 
funeralne, czy Prima-Tech, prezentującą 
m.in. możliwości drukarki 3D.

Floryści – 
oblegani artyści

Nieodłączną częścią tradycji pochów-
kowej są kwiaty. Przy współpracy z Polską 
Szkołą Florystyczną na scenie w pawilonie 
targowym odbywały się widowiskowe po-
kazy florystyczne, które przyciągały setki 
targowych gości. Uczniowie PSF zaprezen-
towali niezwykłe techniki układania kwia-
tów, w tym dekoracje nagrobków, trumien 
i urn. W programie znajdowały się: pokazy 
florystyki pogrzebowej, kondolencyjnej, 

Przed stoiskiem PSP, od lewej: Robert Mieldziuk – dyrektor Targów Memento, 

Krzysztof Wolicki, Elżbieta Roeske i Filip Bittner – dyrektorzy grupy produktów MTP

Pokazy mody odzieżowej prowadzone przez firmę CARMEN z Lublina

Nagroda w kategorii JAKOŚĆ - Prima-Tech S.C. za drukarkę 3D Signal Nagroda w kategorii NOWOŚĆ - STONO Sp. z o.o. za aplikację i portal epado.com

W przerwie Konferencji „Groby wojenne Europy środkowo-wschodniej”. 

Anna Wolicka, Teresa Saavedra, Lech Malinowski i Krzysztof Wolicki

Witamy nowych członków stowarzyszenia obok prezesa, Anna Łozińska, 

Anastazja Głowacz i Małgorzata Głowacz

Spotkanie FIAT-IFTA z nowymi członkami tej organizacji
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oferty od zapoznania się z jego zawartością.
Dodajmy, że firma Lindner użyczyła swoich 

trumien do pokazów florystycznych. 

Do zobaczenia  
za dwa lata

 
W tym roku nietypowo targi Memento roz-

poczęły się nie w piątek, ale w czwartek i trwały 
nie do niedzieli, ale do soboty. Nie do wszystkich 
dotarła ta zmiana, co z pewnością miało wpływ 
na frekwencję, bowiem w czwartek tłoku nie 
było. Niektórzy przedsiębiorcy z Poznania i oko-
lic zwracali uwagę, że w dzisiejszych czasach 

kończenie dnia targowego o godz. 17.00 nie jest najlep-
szym pomysłem, choć to tradycja MTP. O godzinie 17 mają 
oni zwykle jeszcze pełne ręce roboty, której nie mogą 
zostawić innym. Padały sugestie, aby dzień targowy wydłu-
żyć do godziny 19. Niektórym podobało się, co przeczytali 
w relacji wiceprezesa FIAT-IFTA, Marka Cichewicza, z tar-
gów holenderskich, że tam dzień targowy trwa do godz. 21. 

Ponadto, organizatorzy powinni pomyśleć o przenie-
sieniu targów Memento na wcześniejsze miesiące. Tak się 
składa, że od wielu lat, w dniach targów na ogół leje, wieje 
i jest zimno, a to nie sprzyja tej imprezie. Warto pomyśleć 
o wczesnej jesieni. 

W każdym razie organizatorzy już ogłosili, że zapraszają 
na Memento Poznań 2018. Dokładny termin poznamy 
pewnie w przyszłym roku.

Jan Świderski 
Zdjęcia: Anna Wolicka

MEMENTO Poznań to najstarsze w Polsce targi 
branży pogrzebowej i największe wydarzenie tar-
gowe o tematyce funeralnej w Europie Środkowo-
-Wschodniej. 

Ekspozycja organizowana przez Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie i Polskie Stowarzyszenie 
Pogrzebowe ma ściśle biznesowy charakter i skie-
rowana jest wyłącznie do osób związanych z branżą 
pogrzebową; jako jedyna w kraju posiada rekomen-
dację Światowej Organizacji Firm Pogrzebowych 
FIAT-IFTA. 

W tym roku ekspozycję MEMENTO Poznań do-
pełniły odbywające się równolegle w sąsiednich 
pawilonach Targi Wyposażenia Kościołów, Przed-
miotów Liturgicznych i Dewocjonaliów SAKRALIA 
oraz Targi Branży Kamieniarskiej STONE.

ad memoriam – okazuje się, że w każdym przy-
padku wiązankę, bukiet czy wieniec buduje się 
inaczej. 

Kalendarz 
LINDNERA – 
targowy rarytas
To już ósma edycja tego kultowego kalendarza. 
Edycję na rok 2017 projektowano kierując się 
ideą: „Koniec ze średniowieczem! Rozbieramy 
Panią Śmierć! Zdejmujemy z niej płaszcz, zabie-

ramy kosę… Koniec z jej wizerunkiem, który pokutuje w naszych 
wyobrażeniach od tysiąca lat. Pani Śmierć to już nie kostucha - to część 
życia, naturalna kolej rzeczy”. 

Kalendarz Lindnera to produkt ekskluzywny o limitowanym na-
kładzie. Prawdziwa perełka dla kolekcjonerów i miłośników piękna: 
dwanaście wyjątkowych trumien i piękne modelki… Na początku 
kalendarz skierowany był głównie do branży funeralnej, jednak z roku 
na rok jego popularność rosła, przekraczając granice Polski. Kalendarz 
ten przekroczył granice Japonii, Kanady, Niemiec, Stanów Zjednoczo-
nych, Czech i Słowacji. Inspiracją do najnowszego kalendarza była 
sztuka, poezja i muzyka. Poznańska premiera kalendarza na rok 2017 
była wydarzeniem. Większość gości rozpoczynała przegląd targowej 

Dyplom od FIAT-IFTA dla Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Na tle kalendarza Lindnera

Zbigniew Lindner prezentuje kalendarz – Lindner 2017

Nie mogło zabraknąć karawanów

NAGRODĘ SPECJALNĄ im. Wojciecha Krawczyka przyznano 

dla Ladislava Stríža ze Słowacji

Teresa Saavedra prezydent FIAT-IFTA otrzymała Certyfikat Członka Honorowego 
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
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Miałem sen. Na miejsce ostatecznego 
spoczynku jechałem elektrycznym Mele-
xem w wersji long. Na trumnie siedziała 
goła kostucha z kosą. Miała jędrne cycki, 
a reszta też nie powiem... Kosa wyglądała 
na lekko stępioną. Toczyliśmy się powoli 
między rzędami tych, którzy już odeszli 
z tego świata. W pewnym momencie ko-
stucha zastukała kosą o podłogę i Melex 
stanął. Byliśmy na miejscu. Kostucha zlazła 
na glebę i spojrzała na mnie wyczekująco. 
Okolica była nieciekawa. Jakieś tuje, stare 
grobowce.  Pokręciłem przecząco głową. 
Zawróciliśmy. Obudziłem się. Kostuchy nie 
było, zniknęła.

Nazajutrz nastąpiła konfrontacja fata-
morgany z realiami. Na targach Nekrofi-
lia, ups - sorry Memento uczestniczyłem 
w światowej premierze wózka golfowego 
z mieleckiej manufaktury. Tym razem prze-
dłużonego do gabarytów trumiennych. 
Prawie jak prezydenckie limo. Sreberkowa 
kasta ze światłami led. Kabina z wycieracz-
ką i spryskiwaczami. Dwa miejsca siedzące 
i jedno leżące. Bębnowe hamulce przód 
- tył. Gniazdo 12V do zapalniczki. 3-punk-
towe pasy bezpieczeństwa, boczne luster-
ka. Silnik 5kW. Wielowahaczowe przednie 
zawieszenie gwarantuje, że truchłem nie 
będzie trzęsło. Do tego palankin gwaran-
tujący, że na pasażera nie będzie padać 
deszcz. I pochylnia ułatwiająca załadunek. 
Plus rury osłaniające przed bocznym crash. 
Feler to brak radia. 

Premiera funeral mobile była jak naj-
bardziej na światowym poziomie. Zapach-
niało Genewą albo Paryżem. Najpierw 
zsunięto prześcieradło ściśle okrywające 
kształt i stylistykę pojazdu. Potem laski 
w strojach funeralnych rozniosły szampa-
na. Wtedy do pracy przystąpiły kamery. Na 

stoisku Mielca powiadomiono mnie, że po-
jazd może rozwinąć prędkość do 25 km/h. 
I podjechać pod wzniesienie do 15%. Czyli 
jak pogonię kostuchę, to żałobnicy zostaną 
w tyle, a my w tym czasie co nieco...

Tuż przy srebrnym karawanie stała 
moja nocna znajoma. A raczej jej foto-
portret wykonany na wysokim poziomie 
artystycznym. Dzieło zlecone przez Jego 
Wysokość - Lindnera z pobliskiego Po-
znaniowi - Wągrowca. Krótka rozmowa 
z największym producentem trumien na 
eksport uświadomiła mi z kim mam do 
czynienia. Mistrz Lindner wyraźnie olał 
kulturowe klimaty kraju nad Wisłą i pozaz-
drościł firmie Pirelli jej kalendarza. Stworzył 
dzieło awangardowe, gdzie akt łączy się 
z przedmiotem używanym na ostatniej 
drodze. Panienki Pirelli to pikuś w porów-
naniu z Lindnerem. Koniec z wizerunkiem 

ponurej postaci znanej ze średniowiecza. 
Lindner złamał tabu, naruszono powagę 
śmierci i obrządku pogrzebowego. Praw-
dziwa perełka dla kolekcjonerów i miło-
śników piękna. Dwanaście wyjątkowych 
trumien i piękne modelki. Nie ma wiecz-
ny snu i wiecznej ciszy, dance macabre, 
klepsydry i znicza. Kalendarz dla wielbicieli 
czarnego humoru. I o wiele lepszy niż kolo-
rowe foty a la Playboy jak to było w latach 
poprzednich. 

Kostuchy ze snu osobiście nie pozna-
łem. Ale stanowczo wybieram Melexa niż 
zamknięte pudło Mercedesa z kandelabra-
mi warte jak mi powiedziano 750 tysięcy 
złotych. A jeśli do trumny wrzucą mi kalen-
darz Lindnera, to naprawdę będę w siód-
mym niebie. 

Dobiesław Wieliński, Poznań

R E K L A M A
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z branży
Niematerialne 
dziedzictwo 
kulturowe

FIAT-IFTA jest zaangażowana w prace 
dotyczące ochrony i zachowania niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego. Zgod-
nie z zakresem naszej codziennej działalno-
ści, najlepiej znanymi nam zagadnieniami 
są stare obyczaje, tradycyjne obrzędy zwią-
zane ze śmiercią oraz pochówkiem. Na ich 
propagowaniu oraz sposobach zachowania 
dla przyszłych pokoleń chcemy skoncen-
trować nasze działanie.

W spotkaniu udział wzięli: 

Marek Cichewicz - wiceprezydent 
FIAT-IFTA (i jednocześnie wiceprezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Pogrzebowego), 

Danuta Kruk - dyrektor Cmentarzy 
Komunalnych w Warszawie, 

Marian Kolczyński - był ponad 20 lat 
prezesem firmy zarządzającej cmentarzami 
komunalnymi we Włocławku, a obecnie 

pisze do Memento artykuły w zakresie sto-
sowania prawa funeralnego, 

Maria Michalak - zarządza cmenta-
rzami komunalnymi w Szczecinie, w tym 
największym cmentarzem w Polsce, a trze-
cim pod względem powierzchni w Europie. 
Jest to cmentarz wpisany do rejestru zabyt-
ków. Łączna powierzchnia zarządzanych 
przez panią Marię cmentarzy wynosi 210 
hektarów, 

W trakcie trwania VIII edycji targów Memento, 19 listopada odbyło się zorganizowane przez Polskie Stowarzy-
szenie Pogrzebowe, reprezentanta narodowego FIAT-IFTA, spotkanie przedstawicieli polskich firm pogrzebowych 
z panią Prezydent Teresą Saavedrą z Boliwii oraz sekretarzem tej światowej organizacji panem Gerardem Knapem 
z Holandii. 

Barbara Zawadzka - dyrektor biura 
Stowarzyszenia, której hobby - historia i ar-
cheologia - częściowo pokrywa się z zakre-
sem wykonywanej pracy, 

Anna i Jacek Borowikowie - pracują-
cy od 1992 r. w branży pogrzebowej jako 
świeccy mistrzowie ceremonii, zajmujący 
się również muzyką, którzy piszą artyku-
ły do pism branżowych polskich i zagra-
nicznych, prowadzą wykłady, w 2005 roku 
wydali książkę – poradnik praktyczny dla 
Przedsiębiorców pogrzebowych na temat 
ceremonii pogrzebowych wszystkich wy-
znań,

Krzysztof Wolicki prezes Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego,

Piotr Godlewski - właściciel firmy S.O-
.S. Agencja Funeralna, zajmuje się głównie 
międzynarodowym transportem zmarłych,

Teresa Saavedra - pochodzi z Boliwii, 
pracuje w branży pogrzebowej niemal 30 
lat, zajmowała się zarówno cmentarzami 
jak i domami pogrzebowymi. Jest preze-
sem Światowej Federacji FIAT-IFTA,

Gerard Knap sekretarz FIAT-IFTA.

FIAT IFTA jest jedyną taką organizacją 
branży pogrzebowej, która, mając status 
organizacji pozarządowej, może być uzna-
wana za ciało konsultacyjne dla UNESCO 
w sprawach ochrony dziedzictwa kultu-
ralnego.

Dziedzictwo pogrzebowe rozumiemy 
jako wszystko, co jest związane z miejsca-
mi pochówku, strukturami, budowlami, 
muzyką, jedzeniem, rytuałami, wszystkim, 
co otacza taką ceremonię, śmiercią, utratą 
i smutkiem.

- Mam nadzieję - powiedziała Teresa 
Saavedra - i taki jest nasz cel, że pewne-
go dnia UNESCO wyznaczy nam oddziel-
ną kategorię. Wszystko, co związane jest 
z pochówkiem, ma charakter czegoś wy-
jątkowego, a my na co dzień mamy okazję 
spotykać się z tym czymś wyjątkowym. Od 
zarania ludzkości ludzie zastanawiają się 
nad tym, co się dzieje po śmierci i te prze-
myślenia były czasami motorem działań 
ludzkości. Dlatego też spoczywa na nas 

wielka odpowiedzialność, abyśmy zba-
dali, zrozumieli, zachowali zwyczaje, po-
grzebowe - dziedzictwo kulturowe. To, jak 
traktujemy naszych bliskich, również tych , 
którzy od nas odeszli, świadczy o nas. Jako 
przykład może służyć poszanowanie woli 
zmarłego, co do sposobu jego pochówku.

W trakcie spotkania omówiono wstęp-
ne zasady pracy i współpracy pomiędzy 
polskimi podmiotami a władzami FIAT-IFTA 
i UNESCO. Dyskutowano, jakie przyjąć kry-
teria i co dokładnie można nazwać i okre-
ślić jako niematerialne dziedzictwo. W naj-
bliższym czasie zostanie powołana przy 
stowarzyszeniu komisja odpowiedzialna 
za te prace.

O poczynaniach grupy będziemy pisali 
na naszych łamach.

Krzysztof Wolicki
Zdjęcia: Anna Wolicka

Od lewej: Jacek i Ania Borowik, Maria Michalak, Danuta Kruk, Piotr Godlewski, Teresa Saavedra, Marek Cichewicz, Marian Kolczyński, Gerard Knap, 

Barbara Zawadzka, Krzysztof Wolicki

R E K L A M A
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Tego jeszcze nie było, w konkursie 
literackim teatr im. Stefana Żerom-
skiego w Kielcach wspólnie z firmą 
Lindner nagrodą za napisanie wier-
sza o tym, że życie jest piękne i warto 
żyć była … trumna, jak podkreślono 
- z ciemnego drewna. 

W relacji z tego konkursu autorstwa 
Mateusza Koprowskiego, zamieszczonej 
w piśmie „Agora” czytamy: „Przedsięwzięcie 
zorganizowano by promować polską pra-
premierę sztuki Hanocha Levina „Wszyscy 
chcą żyć” w reżyserii Dawida Żłobińskiego, 
wystawioną na deskach kieleckiego teatru. 

W szranki stanęło wielu ludzi pióra z ca-
łej Polski, którzy przysłali tak dobre prace, 
że fundator postanowił wręczyć drugą 
skrzynię, tym razem białą. – Zaskoczyła 
mnie liczba zgłoszeń i to, że tyle osób chciało 
wygrać trumnę, choć daliśmy też możliwość 
grania o kalendarz Lindnera, płyty i bilety. 

Prace były bardzo osobiste. Czytając list od 
„poetki analogowej” z Płocka, naprawdę się 
wzruszyłam – opowiada Anna Zielińska, 
pomysłodawczyni konkursu. Główne na-
grody zgarnęli za swe dowcipne wiersze 
Jerzy Doliński i Edward Pięta – obaj z Kra-
kowa. Pan Edward wziął udział w konkursie 
zainspirowany materiałem na ten temat, 
który znalazł w jednym z numerów ANGO-
RY. Nie omieszkał też stawić się osobiście 
na rozdaniu nagród podczas uroczystej 
gali w teatrze, połączonej z odczytaniem 
fragmentów zwycięskich wierszy. Tam też 
publicznie, na scenie, położył się w wygra-
nej trumnie i udowodnił, że dobrze w niej 
wygląda. – Lubię robić sobie zdjęcia w trum-
nach – skomentował swój udział z wrodzo-
nym dowcipem. Przy odbieraniu laurów 
publiczność gromko zaśpiewała mu „Sto 
lat”. Relację z rozdania nagród można obej-
rzeć na facebookowym profilu kieleckiego 
teatru. Film ma już przeszło tysiąc odsłon. 

Pan Jerzy Doliński nie zgłosił się po 
swoją wygraną i w rezultacie obie skrzynie 
wylądowały u Edwarda Pięty w Krakowie.” 

W konkursie wyróżniono jeszcze 25 
osób podwójnymi zaproszeniami na spek-
takl, płytami klezmerskiego zespołu TEM-
PERO, który gra w spektaklu oraz kalenda-
rzami Lindnera na rok 2017. 

opr. JŚ.

wystawcy

Dwa lata temu podczas targów 
w Poznaniu Aneta Zdyb, współwłaści-
cielka firmy Carmen, mówiła, że aby 
być na bieżąco z trendami, starają się 
wystawiać na każdych targach. Nie 
zdziwiliśmy się więc, widząc na tego-
rocznym Memento stoisko z charak-
terystycznym, złocistym, zawijanym 
„C” w nazwie. 

Carmen to doskonale znana firma 
w branży funeralnej oferująca dodatki, 
akcesoria i galanterię pogrzebową. Pod-
czas tegorocznego Memento było widać 
zwłaszcza tę ostatnią. Firma swą ofertę 
prezentowała podczas specjalnych poka-
zów mody zorganizowanych na targowej 
scenie. Można było obejrzeć garnitury, 
smokingi, płaszcze, a także kurtki – zwłasz-

Bez rewolucji  
w modzie pogrzebowej

Jedną z firm, które wystawiły się na 
targach funeralnych Memento był Trumax 
z Niedźwiady nieopodal Lublina. Trumax 
jest producentem trumien (choć nie tylko, 
bo w ofercie mają również sarkofagi i bry-
kiet dębowy) i to głównie z nimi przyjechał 
do Poznania. Zainteresowanie produktami 
i ruch na stoisku był dość spory. Nasza krót-
ka rozmowa co rusz była przerywana a to 
przez kogoś, kto chce ulotkę czy obejrzeć 
asortyment lub przez znajomych, którzy 
wpadli się przywitać. - Z każdych targów 
są nowi klienci i zapytania, na pewno warto 
było jechać taki kawał drogi – mówi Jacek 
Siwek, współwłaściciel. 

Trumax działa od 2005 roku i sprzedaje 
głównie na południu i wschodzie Polski. 
Trumny produkuje w siedmiu modelach, 
z litego drewna. Używa tylko dębu i ol-
chy. – Dąb wciąż sprzedaje się lepiej, ale 
olcha również nieźle. Wiadomo, jest tań-
sza – mówi Jacek Siwek. Firma ma również 
w ofercie trumny kremacyjne. Jak z per-
spektywy producenta trumien wygląda 
światowy trend na kremacje? Może czas na 
zmianę profilu działalności? – Wieś wciąż 

jest mocno tradycyjna. Zresztą, wystarczy 
spojrzeć na mapę, gdzie powstają krema-
toria. U nas, na wschodzie Polski, tak tego 
tren du nie widać – wyjaśnia producent. 

Przyszłość i plany? –Jesteśmy optymi-
stami, robimy swoje, trumny zawsze będą 

potrzebne, zwłaszcza, że Watykan oficjal-
nie uznał  tradycyjny pogrzeb, a więc ciała 
w trumnie, jako wzorzec pogrzebu kato-
lickiego.. 

rozm. Magdalena Czwojda
Zdjęcia: Magdalena Czwojda

Zawsze będzie popyt 
na trumny

cza te ciepłe, bo prezentowana kolekcja 
powstała z myślą o zimie. Było bardzo ele-
gancko, zgromadzeni goście mogli napić 
się szampana i usłyszeć fachowy opis każ-
dego prezentowanego elementu stroju. 

– Wszystko szyjemy na miarę. Przy 
większych zamówieniach trzeba czasem 
poczekać na dostawę, ale warto, jeśli się 
chce wyglądać naprawdę szykownie –
zachwala Agnieszka Kazimierska z firmy 
Carmen. 

Na Memento największą furorę wzbu-
dziły kurtki jesienno - zimowe i odzież piko-
wana, co nie dziwi, biorąc pod uwagę porę 
roku. – Zainteresowanie jest bardzo duże. 

Zresztą, nie tylko odzieżą, bo klienci pytają 
np. o kapsuły na urny – mówi Agnieszka 
Kazimierska. Osobom, które nie były na 
targach, możemy zdradzić rąbka tajemnicy 
- modowej rewolucji w kolorach nie będzie. 
Ulubionym kolorem pracowników pogrze-
bowych wciąż pozostaje czerń, czasem 
może granat czy grafit. – Ale zdarzały nam 
się zamówienia np. na smokingi czarno – 
białe – śmieje się Agnieszka Kazimierska. 
Czemu nie, na przykład ekipa na pogrzebie 
marynarza w czarno-białych strojach pre-
zentowałaby się świetnie.

Carmen może poszczycić się już ponad 
20-letnim stażem na rynku. Przez ten czas 

firma dorobiła się mocnej pozycji nie tyl-
ko w Polsce, ale również za granicą. Co się 
dobrze sprzedaje poza granicami Polski? 
– Na Zachodzie są to głównie produkty 
ekologiczne, z kolei na Wschodzie – te bar-
dziej dekoracyjne, obfitujące w koronkę 
i z metalizującymi elementami, złotem – 
tłumaczy Agnieszka Kazimierska. 

Czego można życzyć firmie w nowym 
roku? Tego samego, co innym – więcej 
klientów! A że tych nie brakuje, więc jeste-
śmy spokojni, że z firmą Carmen spotkamy 
się na kolejnym Memento za dwa lata!

Magdalena Czwojda

Obsługę prawną członków 
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego
prowadzi Kancelaria Ferretti Bębenek

wydarzenia
TRUMNY ZA WIERSZE
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Zwolnienie lekarskie
W  przypadku złego samopoczucie, 

pierwszym krokiem jest oczywiście wi-
zyta u lekarza. Lekarz na prośbę pacjenta 
wystawi zwolnienie lekarskie. Jest ono za-
świadczeniem o czasowej niezdolności do 
pracy. I to właśnie za tą niezdolność ZUS 
może wypłacić zasiłek chorobowy.

Lekarze wystawiają zwolnienia lekar-
skie na specjalnych drukach – ZUS ZLA. 
Jeden egzemplarz  zwolnienia (zielony) 
lekarz wręcza pacjentowi. Na zwolnieniu 
lekarz wpisze dane pacjenta, okres niezdol-
ności do pracy oraz inne ważne informa-
cje, które są niezbędne dla ZUS do wypłaty 
świadczenia. Na zwolnieniu lekarz umieści 

też adres. Powinien być to adres pobytu 
podczas choroby. Należy zawsze podawać 
prawidłowy adres, bo pracodawca i ZUS 
mogą pacjenta skontrolować pod tym ad-
resem.

Pacjent powinien w ciągu 7 dni dostar-
czyć zwolnienie do swojego pracodawcy 
(w przypadku pracowników) lub bezpo-
średnio do ZUS (przedsiębiorcy). Spóźnial-
scy powinni liczyć się z tym, że za każdy 
dzień opóźnienia (powyżej 7 dni) będą 
mieli zasiłek obniżony o 25%.

Lekarz może wystawić zwolnienie 
od bieżącej daty. Ale są od tego wyjątki. 
Zwolnienie na 3 dni wstecz lekarz może 
wystawić w przypadku, kiedy ma pewność, 
że już wtedy pacjent był chory. Również le-
karz psychiatra może wystawić zwolnienie 
„wstecz”. W podobnej sytuacji są pacjenci 
opuszczający szpital. Oni także otrzymają 
zwolnienie z datą wsteczną, za okres po-
bytu w szpitalu. Zwolnienie otrzymuje się 
razem z wypisem ze szpitala.

Na formularzu znajdują się dodatkowe 
kody literowe, które wpływają na wysokość 
wypłacanych zasiłków. Np. litera B oznacza, 
że pacjentka jest w ciąży (zasiłek będzie 
wyższy) a litera C mówi, że niezdolność do 
pracy wynika z nadużycia alkoholu (pozba-
wia zasiłku za pierwszych 5 dni).

Od tego roku zaświadczenia lekarskie 
ZLA mogą być wystawiane przez lekarzy 
również w formie elektronicznej. Jest to 
tzw. e-ZLA. Takie zwolnienie automatycz-
nie trafia od lekarza do zakładu pracy i ZUS. 
Jeśli zasiłek przedsiębiorcy lub ubezpie-

czonemu wypłaca ZUS potrzebny będzie 
jeszcze wniosek o zasiłek. Przedsiębiorcy 
(zakłady pracy) mogą przeglądać zwolnie-
nia pracowników na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS. Wymaga to wcześniejszej 
jednorazowej i bezpłatnej rejestracji na 
Platformie.

Zasiłek chorobowy
Podstawowym warunkiem do uzyska-

nia zasiłku jest dostarczenie do zakładu 
pracy lub ZUS (w przypadku przedsiębior-
ców) zwolnienia lekarskiego. Pracownik za 
pierwsze 33 dni choroby (lub 14 dni, jeśli 
ukończył 50 lat) otrzyma wynagrodzenie 
chorobowe. Finansuje je pracodawca. Za 
kolejne dni choroby przysługuje już za-
siłek chorobowy z ZUS. Prawo do zasiłku 
pracownik uzyskuje po przepracowaniu 
co najmniej 30 dni (okres karencji). Zlece-
niobiorcy i przedsiębiorcy mają dłuższą 
karencję – 90 dni. Warto pamiętać, że te 
dwie ostanie grupy mogą zrezygnować 
z  ubezpieczenia chorobowego. Wtedy 
oszczędzają część składki ale również tra-
cą prawo do ewentualnych zasiłków cho-
robowych. Natomiast pracownicy zawsze 
podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek chorobowy można pobierać 
przez 182 dni. W przypadku kobiet w cią-
ży i osób chorych na gruźlicę może to być 
aż 270 dni. Jeśli choroba się przedłuża, to 
pacjent może zwrócić się do ZUS z wnio-
skiem o świadczenie rehabilitacyjne lub 
rentę z tytułu niezdolności do pracy.

UWAGA! Osoby wykonujące umowę 

o dzieło nie mogą otrzymać zasiłków z ZUS, gdyż umowa o dzieło 
jest nieoskładkowana i nie daje ubezpieczenia.

Jakie dokumenty przygotować?
Pracownicy i zleceniobiorcy muszą jedynie pamiętać o dostar-

czeniu zwolnienia do swojego zakładu pracy. Natomiast chorujący 
przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z zasiłku, sami muszą za-
łatwić formalności w ZUS. Konieczne będzie, oprócz druku zwol-
nienia ZLA, złożenie formularza Z-3b („Zaświadczenie płatnika 
składek”), a w przypadku e-ZLA wniosku o zasiłek.

Przedsiębiorca zatrudniający do 20 osób, który otrzymał od 
pracownika zwolnienie lekarskie, musi przekazać je do ZUS razem 
z formularzem Z-3. Zawiera on wszystkie informacje niezbędne 
ZUS do wyliczenia kwoty zasiłku, m.in. szczegółowe kwoty wy-
nagrodzeń pracownika. Większe firmy (zatrudniające ponad 20 
osób) same rozliczają i wypłacają zasiłki. Wypłacone świadczenia 
pomniejszają kolejną składkę na ubezpieczenia do ZUS. Formula-
rze można pobrać ze strony internetowej ZUS.

Kiedy nie przysługuje zasiłek?
Zasiłek chorobowy jest świadczeniem dla osób aktywnych 

zawodowo. Zatem przebywanie na urlopie bezpłatnym lub wycho-
wawczym wyklucza możliwość otrzymania zasiłku. W przypadku 
przedsiębiorców, ZUS może odmówić zasiłku, jeśli przedsiębiorca 
ma nieopłacone składki lub płaci je z opóźnieniem.

Ile pieniędzy dostanę?
Standardowa wysokość zasiłku chorobowego to 80% przecięt-

nych zarobków z ostatnich 12 miesięcy. Natomiast zasiłek za okres 
pobytu w szpitalu jest niższy i wynosi 70%. Jeśli choroba nastąpiła 
podczas ciąży, to zasiłek jest wyższy i wynosi 100%. Identycznie 
jest w przypadku dawców organów oraz osób, które uległy wy-
padkowi w drodze do pracy lub z pracy, wypadkowi w pracy lub 
cierpią na chorobę zawodową.

Grypa, angina czy drobne kontuzje potrafią wyłączyć przedsiębiorcę lub pracownika z codziennych 
obowiązków na pewien czas. Za czas choroby można uzyskać z ZUS zasiłek chorobowy. Ale zanim 
otrzymamy przelew z ZUS – trzeba spełniać pewne warunki i zadbać o konieczne dokumenty.

porady

Maciej Raszewski
Główny Specjalista ZUS

Firma Prima-Tech przywiozła 
do Poznania nowość w postaci dru-
karki 3D, czyli drukującej w trzech 
wymiarach, te wydruki mają wy-
sokość, szerokość i grubość, a więc 
są przedmiotami. Rozmawiam o tej 
nowości z przedstawicielem firmy, 
panem Błażejem Mesjaszem.

Po co branży pogrzebowej drukarka 
3D?

- Do wielu rzeczy. To w branży absolut-
na nowość, więc zainteresowanie nią jest 
ogromne. Możemy na niej wydrukować 
wszystko, co sobie wymarzymy. Na naszym 
stoisku mamy przykładowe elementy wy-
konane w druku 3D: fragmenty czaszki, 
żuchwę, urny...

Widzę, urna – OK, ale czaszka, kości, 
komu mogą służyć?

- Można je drukować w celach poglądo-
wych, naukowych, ale też do rekonstrukcji 

ciała osoby zmarłej w wypadku, w którym 
straciła ona część twarzy czy kończyn. 
Brakujące fragmenty można wydrukować 
i wstawić w okaleczone miejsce, a reszty 
dokona tanatokosmetyka. Są odpowiednie 
programy, są odpowiednie materiały.

Jak długo trwa druk np. urny?
- Jeżeli projekt nie jest zbyt skompliko-

wany, to do 4 godzin góra, bardziej złożone 
odpowiednio dłużej. Zaletą jest to, że nie 

trzeba magazynować urn w zakładzie po-
grzebowym. Mamy katalog, przychodzi 
klient, wybiera projekt, a my go drukujemy 
w 3D, w międzyczasie przygotowując uro-
czystość pogrzebową.

Ale to jednak długi proces techno-
logiczny.

- Długi, ale tani.
A jaki jest koszt drukarki?
- Ta kosztuje 11 tysięcy złotych.
Jak ona działa? Da się to przystęp-

nie wytłumaczyć. Dla mnie to jakiś ko-
smos.

- To proste. Filament, który jest mate-
riałem do druku 3D jest, jak grubszy sznu-
rek, czy drut nawinięty na szpulę. Mecha-
nicznie jest on przepychany do urządzenia, 
w którym się topi do stanu płynnego i za 
pomocą dyszy jest nakładany warstwa po 
warstwie, na powierzchni określonej pro-
jektem. Mógłbym to porównać do produk-
cji sękacza. Ta tylko różnica, że sękacz jest 
smaczniejszy. 

To polski produkt? 
- Oczywiście, drukarki wytwarzane są 

w Krakowie, a sprzedajemy je pod Często-
chową w firmie Prima-Tech.

Dziękuję za rozmowę. 
JŚ

technologie
Drukarka 3D  
zmieni branżę

Na chorobowym  
z ZUS
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W dziele Michała Balińskiego i Tymo-
teusza Lipińskiego - „Starożytna Polska, 
pod względem historycznym, jeograficz-
nym i statystycznym opisana” – wyda-
nym w 1844 r. w trzech tomach liczących 
w sumie ponad 3000 stron tekstu, Sie-
ciechów i okoliczne ziemie opisywane są 
jako własności Sieciecha, wojewody kra-
kowskiego, palatyna Władysława Herma-
na i wychowawcy jego syna, przyszłego 
władcy Polski, Bolesława Krzywoustego. 
Na tych ziemiach już około 1009 r. Bo-
lesław Chrobry ufundował klasztor do 
którego przybyli barnardyni. „Byli ci mni-
si pierwszemi zaszczepieńcami nauk” – 
czytamy. 

W sieciechowskim zamku, w 1096 r. 
Władysław Herman uwięził swojego dru-

giego syna, Zbigniewa, gdy wszczął on 
bunt przeciw niemu i Sieciechowi - dą-
żącemu do sukcesji po Hermanie. Z ko-
lei w 1233 r. książę Konrad Mazowiecki 
zamknął w benedyktyńskim klasztorze 
swojego bratanka, Bolesława V Wstydli-
wego, bojąc się, że będzie chciał go wy-
sadzić z książęcego tronu, ale z pomocą 
ówczesnego opata, Mikołają, Wstydliwy 
uciekł i ro później pokonał Konrada. To 
wszystko działo się 90 km od Warszawy. 

Mimo zawieruch mnisi robili swoje – 
nauczali, głównie młodzież. Zgromadzili 
w klasztorze największy w ówczesnej Pol-
sce księgozbiór liczący 6000 woluminów. 
Z czasem wokół klasztoru wyrosła wieś 
nazwana Opactwo, a Sieciechów urósł 
do rangi siedziby gminy.

Pierwotny, drewniany kościół zakon-
ny pw. Wniebowzięcia NMP i Dziesięciu 
Tysięcy Męczenników powstał w latach 
1132-1139. Drugi, większy, ale również 
drewniany, zbudowano w 1530 r,, a po roz-
budowaniu klasztoru w 1580 r. cały zespół 
klasztorny obwarowano. Sto lat później 
w 1682 r. spłonął. Dopiero w latach 60. 
XVIII w. zaczęto budować w opactwie ko-
ściół i klasztor murowany. Trwało to dość 
długo. Konsekracji nowego kościoła doko-
nał dopiero w 1780 r. biskup lubelski Jan 
Kanty Lenczewski. 

Początek wieku XIX nie był dobry dla 
Opactwa, klasztor został przejęty przez 
Rosjan i zamknięty, wyposażenie kościoła 
rozdano okolicznym parafiom. Opactwo 
zwrócono, staraniem ks. Wincentego 
Wołosewicza, za zgodą cara, w 1879 r. Ko-
ściół w ciągu kilku lat został odnowiony, 
a w 1885 r. na nowo konsekrowany. 

Szczęśliwie I wojna światowa w miarę 
go oszczędziła, Miał też trochę szczęścia 
podczas II wojny, gdyż w latach 1943-1946 
przebywali w Opactwie malarze wysiedle-
ni z Pelplina, m.in.: Alojzy Teichert i Włady-
sław Drapiewski, którzy poddali renowacji 
rokokowe malowidła ścienne. Kolejnej re-
stauracji zespołu klasztornego dokonano 
w latach 1972-1974. Z zabudowań klasz-
tornych zachowały się: dawny pałac opata, 
kościelne sklepienia kolebkowe i kolebko-
wo-krzyżowe, część wschodnia klasztoru 
z fragmentem ściany romańskiej i dawne-
go refektarza, zakrystia oraz mieszkania 
klasztorne i dziedziniec przed klasztorem. 

Obecnie trwa kolejna odnowa zespołu 
klasztornego w Opactwie. Warto tę wieś 
odwiedzić, zachwycić się urokiem tego 
obiektu klasztornego i wesprzeć parafię 
datkiem do puszki. Gorąco polecam. 

Jan Świderski
Fot. Krzysztof Wolicki

warto zobaczyć
Historia znad Wisły

Kiedy jedziemy drogą krajową nr 48, łączącą Dęblin i Kozienice, w oko-
licach Sieciechowa wśród płaskich, nadwiślańskich pół nagle wyrasta nam 
przed oczami wielka budowla – kościół i klasztor benedyktynów we wsi 
Opactwo. To niezwykłe miejsce, w którym można by nakręcić kilka pasjo-
nujących filmów osadzonych w dawnych dziejach Polski. Warto te okolice 
odwiedzić o każdej porze roku.

Nazywamy sie OrthoMetals
Jesteśmy liderem na rynku światowym jak również jesteśmy firmą rodzinną.
Działamy od 1997 roku i obecnie świadczy usługi dla ponad 750 krematoriów z całego świata. Naszą misją 
jest stosowanie legalnych i przyjaznych środowisku metod przetwarzania i odzysku metali. OrthoMetals 
zapewnia krematoriom rozwiązania w zakresie recyklingu metali oraz dostarcza możliwie najlepsze usługi 
krematoriom już współpracującym. Jesteśmy niezawodnym, wierzytelnym partnerem z doświadczeniem w 
ponad 16 krajach.

Dołacz do nas za darmo
Już dziś wybierz rozwiązania OrthoMetals w zakresie 
recyklingu a będziesz mógł skorzystać z naszych usług 
darmowych na całym świecie.

RECYKLING ZAPEWNIANIE NAJLEPSZYCH USŁUG WSPARCIE ORGANIZACJI 

CHARYTATYWNYCH

PRZETWARZAMY METALE POZOSTAŁE PO KREMACJI

OrthoMetals zajmuje się wszystkimi 

metalami pozostałymi po kremacji. Poprzez 

recykling przyczyniamy się między innymi 

do ochrony środowiska. Zachęcamy 

do wzięcia udziału w naszym procesie 

recyklingu.

OrthoMetals zapewnia przejrzystość i 

wygodę usług, Ty możesz skupić się na 

swojej działalności. Posiadamy niezbędne 

doświadczenie oraz certyfikaty, które 

zapewniają, że proces recyklingu przebiega w 

najbardziej odpowiedni sposób oraz zgodnie z 

obowiązującym prawem.

OrthoMetals aktywnie wspiera organizacje 

charytatywne. Sam możesz wybrać 

organizację charytatywną, na rzecz której 

zostaną przekazane zyski z recyklingu 

metali.

www.orthometals.pl
polska@orthometals.nl 
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rozmowy
108. Konsultanci dyżurują od poniedziałku 
do piątku od 14.00 do 20.00 – tutaj można 
otrzymać wsparcie anonimowo i bez uma-
wiania się na spotkanie. 

Jak wyglądają spotkania z psycholo-
giem? Jaka jest różnica między psycho-
logiem a psychiatrą?

- Pierwsze spotkanie z psychologiem 
w Fundacji Nagle Sami ma formę konsul-
tacji. Może pomóc nam określić, czy i jaka 
pomoc jest potrzebna. Czasem okazuje się, 
że jedno spotkanie wystarcza. Gdy ktoś po-
trzebuje wiedzy o procesie żałoby, może 
zadać pytania i uzyskać potrzebne odpo-
wiedzi. Zdarza się, że już jedna rozmowa 
z psychoterapeutą pomaga ułożyć sobie 
różne rzeczy w głowie. Bywa też, że samo 
opowiedzenie swojej historii komuś spoza 
bliskich, kto wysłucha nas bez oceniania 
i dawania rad, przynosi ulgę. 

Konsultacja najczęściej jest wstępem do 
dalszej pomocy psychologicznej. Pozwala 
określić jej formę – indywidualną lub gru-
pową, zastanowić się, co jest największą 
trudnością oraz czy dana osoba chce, by się 
nią zajmować, czy to jest dobry moment. 
Konsultacja stanowi również okazję do roz-
ważenia, czy zgłaszany problem rzeczywi-
ście związany jest z żałobą – zdarza się, że 
ktoś stracił bliskich, jednak to inna sprawa 
jest podstawową trudnością, np. problemy 
w relacjach. 

Jeśli chodzi o pomoc psychiatryczną, 
różni się ona od psychologicznej tym, że 
psychiatra jest lekarzem i jego zadaniem 
jest postawienie diagnozy oraz ewentualne 
włączenie farmakoterapii. Pomoc psycho-
logiczna zaś opiera się na spotkaniu i roz-
mowie o trudnościach. Czasem połączenie 
psychoterapii i farmakoterapii daje najlep-
sze rezultaty. 

Komu pomaga Fundacja Nagle Sami? 
Czy działacie tylko w Warszawie?

- Fundacja pomaga wszystkim osobom 
w żałobie, które takiej pomocy potrzebu-
ją. Uważamy, że każda strata jest w jakiś 

sposób nagła – również wtedy, gdy śmierć 
nastąpiła w wyniku długotrwałej choroby 
i teoretycznie był czas, aby się do niej przy-
gotować. Z naszej perspektywy sam czas, 
który upłynął od momentu śmierci nie jest 
najważniejszy - ważniejsze jest to, w jaki 
sposób dana osoba przeżywa tę stratę, co 
się dzieje w jej emocjach, jak funkcjonuje 
w trudnym procesie żałoby. Zdarza się, że 
do Fundacji zgłaszają się osoby kilka mie-
sięcy, a nawet kilka lat po śmierci bliskich, 
one także mogą od nas otrzymać wsparcie. 

Główna siedziba Fundacji Nagle Sami 
mieści się w Warszawie i tutaj możemy za-
proponować najwięcej form pomocy. Nasze 
oddziały znajdują się też w innych miastach 
Polski, m.in. w Krakowie, Łodzi, Gdyni, Wro-
cławiu – tam też prowadzimy grupy wspar-
cia dla osób w żałobie. 

Jak długo trwa żałoba? 

- Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na 
to pytanie. Często przyjmuje się, że żało-
ba trwa rok, jednak nasze doświadczenia 
w pracy z osobami po stracie pokazują, że 
nie jest to regułą. Bywa, że potrzeba znacz-
nie więcej czasu na to, by zakończyć żałobę. 
Należy jednak podkreślić, że zarówno sam 
przebieg tego procesu, jak i jego czas trwa-
nia, to kwestia indywidualna. 

Czy są sposoby, żeby szybciej zacząć 
się lepiej czuć?

- Niestety, na żałobę nie ma lekarstwa, 
które mogłoby ten proces znacząco przy-
spieszyć lub zakończyć. Żałobę trzeba prze-
żyć i nie ma tu drogi na skróty. To, co można 
dla siebie zrobić, to przede wszystkim ko-

rzystać z dostępnego wsparcia – rodziny, 
przyjaciół czy psychologa. Ważne jest też, 
aby wsłuchać się w swoje potrzeby i być 
w zgodzie z nimi (czasem wbrew temu, co 
mówią i radzą inni) oraz to, aby być dla sie-
bie wyrozumiałym w czasie żałoby – nie 
brać na siebie zbyt wielu zobowiązań i wy-
zwań, które mogłyby być dodatkowym 
ciężarem. 

Organizują Państwo warsztaty 
i szkolenia, do kogo jest skierowana 
oferta? 

 
- Ofertę szkoleń Fundacji kierujemy 

przede wszystkim do osób, które w swojej 
pracy mają lub mogą mieć kontakt z oso-
bami w żałobie, przede wszystkim do kie-
rownictwa, właścicieli i personelu domów 
pogrzebowych, ale także do psychologów, 
pedagogów i studentów. Zależy nam na 
tym, aby ułatwiać im pracę, ale też zwięk-
szać świadomość tego, czym jest żałoba, 
jak mogą funkcjonować osoby w żałobie 
i jak je wspierać. 

Śmierć i żałoba są tematem trudnym 
i nadal stanowią pewne tabu w społeczeń-
stwie. W naszym odczuciu takie szkolenia 
są potrzebne i mogą przynieść korzyść obu 
stronom: profesjonalistom, którzy często 
mówią o tym, że brakuje im takiej wiedzy 
i konkretnych umiejętności, ludziom z bran-
ży funeralnej oraz osobom w żałobie, od 
których wielokrotnie słyszymy o przypad-
kach niewłaściwego czy krzywdzącego po-
traktowania ich. 

Więcej informacji o działaniach prowa-
dzonych przez naszą Fundację można zna-
leźć na naszej stronie internetowej: www.
naglesami.org.pl

Dziękuję za rozmowę. 

Zakłady pogrzebowe to miejsca, do 
których przychodzą osoby w żałobie, 
w bardzo słabej formie psychicznej i fi-
zycznej. Jak pracownicy domów pogrze-
bowych mogą im pomóc? 

- Ważne jest to, aby uszanować ich 
żałobę i ból, odpowiadać na potrzeby. Ża-
łoba jest, bowiem, procesem, który może 
przebiegać w bardzo różny sposób. Czasem 
należy pozwolić żałobnikom na łzy czy nie-
zdecydowanie, jeśli takie reakcje się poja-
wiają. Dla części osób ważne będzie, aby 
ktoś trochę nimi pokierował i doradził przy 
organizacji pochówku. Wiele z nich zała-
twia takie sprawy pierwszy raz. Niektórzy 
sprawiają wrażenie, że ich forma psychiczna 
i fizyczna jest dobra, co może dziwić czy 
zastanawiać otoczenie. Wynika to z faktu, 
że często w momencie załatwiania spraw 
związanych z pogrzebem bliscy osoby, któ-
ra zmarła są na początkowym etapie pro-
cesu żałoby. Czas ten zazwyczaj wiąże się 
z odrętwieniem, odcięciem od emocji. Na 
akceptację i szacunek dla takiej reakcji też 
powinno się znaleźć miejsce. 

Pracownikom zakładów pogrzebo-
wych może być trudno odciąć się od 
emocji klientów, którzy przychodzą 
np. zapłakani. Co robić, aby nie wpaść 
samemu w depresję, ciągle obcując ze 
śmiercią?

- Myślę, że już na etapie podjęcia decyzji 
o pracy w zakładzie pogrzebowym należy 
zdać sobie sprawę, ze taka praca wiąże się 
z obcowaniem z tematem śmierci, ale też 

z żywymi ludźmi, przeżywającymi trudne 
chwile. Warto przeanalizować własne po-
stawy wobec przemijania i odpowiedzieć 
sobie na pytanie: czy jestem gotowy na taką 
pracę? Oczywiście, kontakt z tym tematem 
może aktywizować własne doświadczenia 
związane ze stratą bliskich lub lęk przed 
śmiercią; ważne jest, aby być wrażliwym na 
sygnały przeciążenia pracą i reagować na 
nie - porozmawiać z kimś o tym, co trudne, 
wyjechać na krótki urlop i zadbać o równo-
wagę między pracą a życiem prywatnym. 

Załóżmy, że jestem osobą w żałobie. 
Jest mi ciężko, smutno. Nie radzę sobie 
z własnymi emocjami, mam wrażenie, 
że dzieje się ze mną coś złego. Jeśli za-
dzwonię do Fundacji Nagle Sami, jakie-
go wsparcia mogę się spodziewać?

- Oferujemy dwie główne formy pomo-
cy psychologicznej dla dorosłych: bezpłatną 
indywidualną (konsultacje z psychologiem 
lub krótkoterminową psychoterapię) i gru-
pową (grupy wsparcia dla osób w żałobie, 
od niedawna też grupę dla kobiet po poro-
nieniach i stratach okołoporodowych). 

Fundacja pomaga też dzieciom, które 
straciły kogoś bliskiego – zapraszamy na 
konsultacje dla rodziców w sprawie dzie-
ci, a dzieci na spotkania z psychologiem 
i warsztaty grupowe. 

Aby skorzystać z naszej pomocy lub 
zasięgnąć szerszej informacji, najlepiej za-
dzwonić na numer 502 511 138 lub napisać 
na adres: info@naglesami.org.pl . Warto 
też zaznaczyć, że w Fundacji działa Tele-
fon Wsparcia dla osób w żałobie 800 108 

BEZPŁATNY TELEFON WSPARCIA 
Fundacji NAGLE SAMI 
800 108 108 

czynny w dni powszednie od 14.00 do 20.00
W każdej sprawie:

info@naglesami.org.pl, tel: 22 633 54 25

Fundacja Nagle Sami to pierw-
sza w Polsce organizacja pozarzą-
dowa, która w kompleksowy sposób 
wspiera osoby po stracie bliskich 
i szkoli, np. personel domów po-
grzebowych, jak z  tymi osobami 
rozmawiać, jak im pomóc w trud-
nych chwilach.

 
Z Martyną Zagórską, psycholo-

giem Fundacji Nagle Sami, rozma-
wia Krzysztof Wolicki.

Uczą wsparcia  
i wspierają w żałobie
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z kraju

Ta instytucja, zarządzająca dziś trze-
ma wielkimi cmentarzami komunalnymi 
w  Warszawie: Powązkami Wojskowymi, 
Północnym i Południowym, o łącznej po-
wierzchni blisko 221 hektarów, powstała 
jesienią 1996 r. Statystyki mówią, że na 
tych trzech cmentarzach w 169 tysiącach 
grobów spoczywa około 256 000 zmarłych. 
Tylko w ciągu minionych 20 lat pochowano 
ponad 103 000 osób, średnio ponad 5 ty-
sięcy rocznie. 

Jeśli dodać, że na tych cmentarzach jest 
do stałego utrzymania 111 kilometrów dróg 
i chodników, 5200 metrów kwadratowych 
powierzchni domów przedpogrzebowych, 
dziesiątki hektarów zieleni, dwa krematoria 
i chłodnie na 280 ciał, że te cmentarze mają 
kilometry ogrodzeń, infrastrukturę tech-
niczną..., to wszystko zaczyna być trudne do 
ogarnięcia, zwłaszcza dla ludzi patrzących 
na nekropolie z perspektywy bywalca na 
nich od święta.

W ciągu 20 lat ZCK na inwestycje i re-
monty na swoich trzech cmentarzach wydał 

około 123 mln złotych netto, więcej niż nie-
jedno wielkie przedsiębiorstwa produkcyj-
ne. ZCK może pochwalić się pionierską na 
Mazowszu działalnością w zakresie usług 
kremacyjnych. Pierwsze krematorium na 
Wólce Węgłowej uruchomiono już w 1997 
roku, a na nowym - Cmentarzu Południo-
wym – w 2012. Mają sporo pracy, od 1997 
do czerwca 2016 roku spopielono w nich 
57 114 ciał, średnio kremowano 14 zwłok 
dziennie, więc ten rok zamknie się prawdo-
podobnie liczbą kremacji sięgającą 60 000. 
Z tego powodu ZCK inwestuje w kolumba-
ria i groby urnowe. W ostatnich dziesięciu 

latach powstało 12 zespołów kolumbariów 
z blisko 4,5 tys. nisz. Kremacja w Warsza-
wie jest coraz powszechniejsza. Pogrzeby 
urnowe na cmentarzach komunalnych sto-
licy stanowią już ponad 46 procent ogółu 
pochówków.

Powyższe dane zaczerpnąłem z albu-
mu jubileuszowego, który Zarząd Cmen-
tarzy Wydał w październiku 2016 roku. Na 
60 stronach zawarto nie tylko historię ZCK 
i warszawskich cmentarzy komunalnych, 
ale także masę zdjęć współczesnych tych 
nekropolii i osobny rozdział poświęcono 
załodze. Warto mieć tę publikację w swojej 
podręcznej biblioteczce. 

Jak mówi Memento dyrektor ZCK, pani 
Danuta Kruk: - Ideą albumu było pokazanie 
zakresu zmian, jakie zaszły w minionych 20 
latach, na warszawskich cmentarzach pu-
blicznych, ale też upamiętnienie i podkre-
ślenie niebagatelnego wkładu pracy osób 
w tym okresie zatrudnionych w ZCK. Przez 
20 lat udało się nam wszystkim wpisać te 
cmentarze na stałe do świadomości warsza-
wian, co skutkuje tym, że już w 2015 roku na 
naszych trzech nekropoliach odbywało się 
ponad 30 procent wszystkich stołecznych 
pochówków.

Gratulujemy!
Jan Świderski  

To szczególny czas radosnych dni, rodzinnych spotkań, w których nasze serca 
wypełniają się nadzieją, życzliwością i miłością. 

Szanowni Państwo! Niech magia tych świąt przyniesie Wam oraz Waszym pracow-
nikom na Nowy Rok 2017 moc wszelkiego dobra i łask. 

Niech będzie źródłem mocy i wytrwania, byście w zdrowiu, w poczuciu dobrze speł-
nionego powołania, z empatią posługiwali tym, co odeszli, a dla ich rodzin byli opoką. 

Serdeczne życzenia wielu podniosłych chwil spędzonych w gronie rodziny i przy-
jaciół. 

Z wyrazami największego szacunku 
Henryk Makuszewski 

Przed nami Boże Narodzenie

Świeckie Ceremonie Pogrzebowe - tel. 792 095 219, e-mail: h-makuszewski@wp.pl, www.swieckieceremonie.blogspot.com

Solista zespołu Czerwono-Czarni, Maciej Kossowski, śpiewał, że przed 
dwudziestolatkami otwiera się siódme niebo. Te słowa pasują  do stołecz-
nego Zarządu Cmentarzy Komunalnych, któremu w tym roku strzeliło 
dokładnie 20 lat, a słowo niebo jest tu przecież na porządku dziennym. 

Jubileusz ZCK w Warszawie

Wszystkim naszym Klientom i Partnerom 
składamy życzenia spokojnych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia  
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku

www.iwonex.com.pl
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sakralia 2016

Targi odbywają się co roku, a co dwa 
lata towarzyszą Targom Funeralnym Me-
mento. Tegoroczna edycja rozpostarła 
się aż trzech pawilonach, a wzięło w nich 
udział 178 wystawców z 20 krajów, z czego 
aż 60% stanowili reprezentanci firm za-
granicznych. Wśród nich, wielu przybyszy 
z krajów Dalekiego Wschodu, ale nie bra-
kowało też gości z Belgii, Białorusi, Czech, 
Francji, Finlandii, Hiszpanii, Indii, Irlandii, 
Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Wiel-
kiej Brytanii, Włoch, Węgier oraz Ukrainy.

Na czym polega siła tych targów? 
To wymagająca i specjalistyczna bran-

ża, klienci wymagają innowacji, dlatego 
trzeba tu przyjechać i zobaczyć, co robi i co 
proponuje konkurencja – to standardowa 
odpowiedź na takie pytanie. 

Zainteresowanie kamieniarzy wzbu-
dzały maszyny, urządzenia i narzędzia do 

obróbki kamienia. Znalazły się wśród nich 
takie, które wykorzystują najnowsze roz-
wiązania technologiczne do bardzo precy-

zyjnych prac w kamie-
niu. Dużo pytań było 
też o narzędzia i części 
zamienne. 

Podc zas targów 
swoich sił mogli spró-
bować kamieniarze 
w trudnej sztuce pia-
skowania tablicy na-
grobnej. Tegorocznym 
zwycięzcą konkursu zo-
stał Jacek Rękawiczny 
z firmy Soboń Kamie-
niarstwo ze Ścinawy.

Targi są też areną dla rozmaitych wyda-
rzeń dedykowanych branży. Podobnie było 
i w tym roku. Coś dla siebie mogli znaleźć 
nie tylko kamieniarze, ale również projek-
tanci, architekci i przedstawiciele branży 
budowlanej, no i pogrzebownicy, którzy 
przecież też muszą być na bieżąco w tej 
materii, a ponieważ targi Stone i Memento 
były w sąsiednich pawilonach, goscie prze-
nikali się wzajemnie. 

Ciekawą prezentację przedstawił Zwią-
zek Pracodawców Branży Kamieniarskiej 
– opracował normy jakości dla nagrobków. 
Krzysztof Skolak, Prezes Związek Pracow-
ników Branży Kamieniarskiej zapowiada, 
że takich spotkań będzie więcej.- Chcemy 
przygotować szkolenia dla wszystkich ka-

mieniarzy, nie tylko tych należących do 
związku – mówi Skolak.

Z kolei z myślą o architektach oraz stu-
dentach odbyły się prelekcje propagujące 
wykorzystanie kamienia i szkła w architek-
turze, przeprowadzone przez wykładow-
ców Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
oraz z Wydziału Ceramiki i Szkła ASP we 
Wrocławiu.

Polska jest w czołówce beneficjentów 
funduszy unijnych, po które sięga chętnie 
również branża kamieniarska. Możliwości 
są spore, bo w latach 2014-2020 Unia Euro-
pejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 
mld euro! Jak z tego tortu uszczknąć coś dla 
swojej firmy - mówili w czasie targów spe-
cjaliści z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

Co jeszcze zapamiętamy z targów? 
Na pewno ekspozycję prezentującą 

kamienne rzeźby wykonane w  ramach 
Międzynarodowego Sympozjum Rzeźby 
„Gravitas” oraz wystawę prac studentów 
„Projektowanie w kamieniu”. Rosną kolejne 
pokolenia, które cieszy praca w wymagają-
cym materiale, jakim jest kamień. Podobnie 
jak rok temu, gościem Stone był artysta 
Lubosz Karwat, który przywiózł swoje ory-
ginalne mozaiki. 

Ostatniego dnia targów podwoje 
otworzono dla poznaniaków, którzy mogli 

wejść za darmo. Magnesem była Giełda 
Minerałów i Kamieni Szlachetnych, w cza-
sie której można było zakupić oryginalną 
biżuterię, której kamień jest często główną 
ozdobą. Poznaniacy skorzystali, oczywiście 
z tego, że obok są targi pogrzebowe i ma-
sowo je od zwiedzali. Niestety, tych osób 
nie liczono do frekwencji. MTP podaje tylko 
liczbę gości profesjonalnych. 

Targi potwierdziły, że są najważniejszą 
tego typu imprezą w Europie  Środkowo – 
Wschodniej. 

Jak kamień, to i szkło
Mało jest profesjonal-

nych wydarzeń poświę-
conych szkłu, cieszy więc, 
że w  Poznaniu mogą 
spotkać się wystawcy tej 
branży. W tym roku więk-
szość wystawców stano-
wiły polskie firmy, ale 
obejrzeć też było można 
ekspozycje wystawców 
z  Belgii, Niemiec, Fin-
landii, Włoch, a  nawet 
z Izraela. 

Co ze sobą przywieź-
li? Wszelkie urządzenia 
technologiczne i surowce 
chemiczne do produkcji 
szkła, pełen asortyment 

narzędzi diamentowych i ściernych, frezy, 
akcesoria, etc. Nie zabrakło również stołu 
do rozkroju szkła czy stalowych konstrukcji 
służących do magazynowania materiałów 
w formie płyt czy tafli. 

Podobnie jak przy targach Stone, Glass 
był też okazją do spotkań, szkoleń i po-
kazów. Pokazy zdobienia szkła, różnych 
technik obróbki, wiercenia i precyzyjnego 
szlifowania – to dobry trend, bo firmy dzie-
lą się wiedzą i „know how”, a przy okazji 
reklamują swoje produkty. Do zobaczenia 
za rok? Myślę, że tak.

Parafia od A do Zet
Równolegle do targów Stone/Glass 

i Memento odbywały się w Poznaniu Tar-
gi Wyposażenia Kościołów, Przedmiotów 
Liturgicznych i Dewocjonaliów SAKRALIA, 
skierowane głównie do kapłanów, przed-
stawicieli rad parafialnych i katechetów. 
To już siódma edycja tej imprezy i widać, 
że organizatorzy wypracowali formułę tar-
gów, która się sprawdza i przyciąga gości. 

Co dają Sakralia? 
Przede wszystkim informację o naj-

nowszych ofertach rynkowych i szansę 
zaoszczędzenia paru groszy, bo wielu wy-
stawców oferuje specjalne targowe ceny. 
Wśród tegorocznej oferty można było 
znaleźć odzież dla księży (birety, kożuchy, 

Kamieniarstwo 
trzyma się dobrze

Większa powierzchnia wystawiennicza niż na poprzednich targach, duża liczba wystawców i zwiedzających 
- w dniach 16-19 listopada odbyły się w Poznaniu Targi Branży Kamieniarskiej STONE i Branży Szklarskiej 
GLASS. Jeśli oceniać branżę po kondycji imprezy - jest dobrze!

Ikony zawsze przyciągają wzrok.

Duże zabawki dla dużych chłopców!

Kwiaty zawsze wyglądają pięknie. Nawet jeśli nie są prawdziwe. Stone, Glass, Memento, Sakralia - dużo łączy te targi.
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kamizelki), szaty i przedmioty liturgiczne, 
pomoce dydaktyczne dla katechetów, de-
wocjonalia, wydawnictwa religijne, sztukę 
sakralną (ikony, rzeźby, witraże), komuni-
kanty i hostie, wino mszalne, świece, ka-
dzidła, etc. Jednak targi to nie tylko odzież 
i akcesoria. Do parafialnego biura z pew-
nością przydałoby się oprogramowanie 
do obsługi kancelarii i cmentarzy, a i wielu 
księży z zainteresowaniem patrzyło na wy-
posażenie do kościołów, kaplic, biur, kance-
larii i archiwów parafialnych. W ofercie były 
również dzwony z najlepszych polskich 
ludwisarni oraz wszelkie typy zegarów 
wieżowych i do wnętrz z kurantami i bez. 
Można też było zapoznać się z systemami 
nagłośnienia i multimediów dla obiektów 
sakralnych. 

Jako, że zima za pasem, obecne też 
były instalacje grzewcze dla kościołów. Nie 
zabrakło też ofert organizatorów pielgrzy-
mek do sanktuariów w Polsce i za granicą. 

Podobnie jak rok temu, atrakcją dla 
zwiedzających była wierna replika Całunu 
Turyńskiego, wykonana metodą kompute-
rowo-fotograficzną w skali 1:1.Coś wspania-
łego. Ekspozycji towarzyszyły prelekcje na 
temat tego tajemniczego płótna. Nie bra-
kowało zainteresowanych, którzy chętni 
słuchali o tej jednej z największych relikwii 
chrześcijaństwa.  

Jak zwykle, Sakralia były też okazją do 
pogłębiana wiedzy. W tym roku można 
było dowiedzieć się sporo na temat po-
zyskiwania środków z funduszy unijnych 
w zakresie termomodernizacji, remontów 
i konserwacji zabytków sakralnych i do-
finansowania w zakresie odnawialnych 
źródeł energii. 

W mniejszym stopniu niż kiedyś, ale 
wciąż dokuczliwe są kradzieże w kościo-
łach. Jak skutecznie bronić się przed zło-
dziejami, mówiona podczas konferencji 

„Bezpieczeństwo obiektów sakralnych 
i zgromadzonych w nich zabytków rucho-
mych” zorganizowanej przez Wydział do 
walki z cyberprzestępczością Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. 

Podsumowując
Targi sakralne były ciekawe i warte 

odwiedzin. Dobrze im robi towarzystwo 
„braci” w postaci Targów Branży Kamie-
niarskiej STONE, Targów Branży Szklarskiej 
GLASS oraz Targów Funeralnych Memento. 
To swoisty targowy „czteropak” pod jed-
nym dachem, który łączy, choć w różnych 
zakresach, tematyka pogrzebowa i ducho-
wa. Celnym pomysłem jest zrobienie dar-
mowego wstępu dla księży, bo to oni są 
głównie ich odbiorcami. Nie powinno być 
również wewnętrznych bramek oddzielają-
cych tereny wystawiennicze, aby wszyscy 
profesjonaliści, a ostatniego dnia także 
mieszkańcy, mogli swobodnie przemiesz-
czać się po tych czterech ekspozycjach. 

Czy komuś się to podoba, czy nie, bran-
ża pogrzebowa to nie tylko trumny itp., 
ale także kamień, szkło i sakralia, a nawet 
dużo więcej.

Magdalena Czwojda
Zdjęcia: Magdalena Czwojda

Na targach dostać można wszystko. Lub prawie wszystko.

Targi to często okazja na uzyskanie lepszej ceny niż na codzień w sklepie.

To był w  życiu pana Mariana zwrot 
o 180 stopni, bowiem z zawodu jest spe-
cjalistą od obróbki skrawaniem. Ta spe-
cjalizacja okazała się niezwykle przydatna 
w Stanach Zjednoczonych, dokąd wyjechał 
w schyłkowym PRL-u „za chlebem”. Umie-
jętność obróbki metali pozwoliła mu do-
stać za oceanem świetną pracę w zakładzie 
metalurgicznym. Traf chciał, że obok fabry-
ki działał zakład pogrzebowy i pan Marian, 
po fajrancie, przyglądał się jego funkcjono-

waniu. Z czasem doszedł do wniosku, że 
to interes dla niego i przysiągł sobie, że po 
powrocie do Polski otworzy dom pogrze-
bowy w Mielcu. Słowa dotrzymał. 

- Początkowo było ciężko – mówi Ma-
rian Krużel. – U nas warunki były przecież 
inne, niż w USA, dopiero tworzył się wolny 
rynek. Usługi pogrzebowe w Mielcu świad-

czył Miejski Zakład Gospodarki Komunal-
nej. Usługi dość siermiężne. My postawili-
śmy na jakość i estetykę. Kiedy zrobiliśmy 
pierwszy pogrzeb i ludzie zobaczyli nasz 
zagranicznej produkcji karawan - Forda 
sprowadzonego z Niemiec, piękne wień-
ce, nagłośnienie ceremonii, eleganckie 
trumny, obsługę w jednakowych strojach 
i jednakowego wzrostu, to nastąpiła eu-
foria. Już nikt nie chciał zlecać ceremonii 
pogrzebowej MPGK. 

„Eden” nie musiał się reklamować, jedni 
klienci drugim przekazywali opinie i sła-
wa rozlewała się szeroko po okolicy. Dziś 
Marian Krużel powoli kończy budowę kre-
matorium. Co prawda, na południu Polski 
kremacje nie są jeszcze zbyt powszechne, 
ale „trzeba wychodzić naprzeciw zmianom 
obyczajów”. Zdaniem szefa „Edenu” wzrost 

kremacji jest nieunikniony, kolejne pokole-
nie, wychowane na Internecie, Facebooku, 
w Europie bez granic, nasiąka Zachodem, 
a tam kremacja jest już tradycją, a nie po-
chówek trumnowy. To widać na targach 
w Bolonii, w Paryżu, w Holandii – stoiska 
zdominowały wszelkiej maści urny.

- Trzy lata temu mieliśmy kilka pochów-
ków urnowych rocznie, a dziś już 15 do 20 
miesięcznie – mówi Marian Krużel. – Lu-
dziom zaczyna się to podobać, mniej za-
chodu jest przy pogrzebie z kremacją i jest 
on tańszy, a to ma znaczenie. 

Chyba podobnie myśli właściciel innej 
mieleckiej firmy rodzinnej – „Buziak”, któ-
ra też buduje w Mielcu krematorium i to 
w sąsiedztwie „Edenu”. - Oni idą naszym 
śladem. Niech się starają – kwituje naszą 
rozmowę, ze stoickim spokojem, pan Ma-
rian Krużel. Jak widać, sąsiedzka konku-
rencja mu nie przeszkadza. To rzadkość 
w Polsce warta podkreślenia.

Po wizycie w  „Edenie” zajeżdżamy 
do Domu Pogrzebowego „Buziak”, ale, 
niestety, nie zastajemy właściciela, choć 
wstępnie byliśmy umówieni. Nagła zmiana 
planów w tym zawodzie to normalne, po-
grzebownicy mają, wbrew pozorom, życie 
dynamiczne. Oglądamy firmę i umawiamy 
się, że telefonicznie ustalimy inny termin 
wizyty. Może już oba krematoria będą wte-
dy czynne.

Jan Świderski
Fot. Krzysztof Wolicki

prezentacje
Pomysł  
z Ameryki

„Eden” był pierwszym prywatnym zakładem pogrzebowym w Mielcu. 
Firmę założył pan Marian Krużel w 1991 r., 25 lat temu, u progu przekształ-
ceń ustrojowych w Polsce. 
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ze świata

W  konkurencji w  kopaniu grobów 
wzięli udział zawodnicy z krajów Grupy 
Wyszehradzkiej V4: Słowacji, Polski i Wę-
gier. Zawodników z Czech z rywalizacji 
wyeliminowała choroba. 

Konkurs składał się z dwóch części, wa-
runki zostały z góry określone i były jasne 
dla wszystkich. Jak zapowiedział szef juro-
rów, a zarazem wiceprezes Słowackiego 
Stowarzyszenia Pogrzebowego SAPaKS, 
Vladimírm Ecker: pod uwagę brano nie tyl-
ko czas w jakim został wykopany dół (grób 
ziemny), ale także estetyka jego wykonania 
oraz to, czy zachowano założoną długość, 
głębokość i szerokość dołu. 

Pierwsza część zawodów polegała na 
wykopaniu grobu o wymiarach 200 x 90 
x 150 cm. W porównaniu z poprzednimi 
zawodami zmieniono głębokość ze 160 cm, 

czego wymaga słowackie prawo, na 150 
cm z uwagi na niekorzystne warunki at-
mosferyczne. Do sprawdzenia tych wymia-
rów służył specjalnie wykonany wzornik. 

Druga część zawodów polegała na za-
sypaniu dołu i usypaniu mogiły.

Przy kopaniu, zasypywaniu i formowa-
niu mogiły nie wolno było używać sprzętu 
mechanicznego. Można było posługiwać 
się wyłącznie: kilofem, łopatą i szpadlem.

Zawody wygrała drużyna ze Słowacji, 
bracia: Ladislav i Csaba Skladanovci, dru-
gie miejsce zajęła drużyna z Polski: Henryk 
Krywult i Jan Merta, a Węgrzy musieli się 
zadowolić trzecim miejscem. Trzeba przy-
znać, że pomysł Ladislava Striża, prezesa 
SAPaKS, na organizację zawodów w ko-
paniu grobów był strzałem w dziesiątkę. 
Dwa lata temu były cztery drużyny, a teraz 

dziesięć. Za kolejne dwa lata może być ich 
około dwudziestu. Z informacji, jakie posia-
dam, wynika, że już sześć zespołów z Polski 
deklaruje chęć wzięcia udziału w zawodach 
na Słowacji w 2018 roku.

Informacja o innowacyjnej konkurencji 
pojawiła się w światowych mediach, ta-
kich jak: brytyjski „The Guardian”, agencja 
Reutersa i agencja Associated Press. O wy-
darzeniu mówiły media w  Niemczech, 
Chorwacji i Stanach Zjednoczonych. Doku-
ment o zawodach został nakręcony przez 
ekipę dziennikarzy z Los Angeles. Miejmy 
nadzieję, że dokument ten zakupi polska 
telewizja.

Do zobaczenia za dwa lata.

Krzysztof Wolicki
Zdjęcia: Krzysztof Wolicki

Drugie miejsce 
polskiej ekipy

Podczas trzeciej już edycji Targów SLOVAK FUNERAL 10.11.2016 r. w Trenčínie 
na Słowacji odbyły się drugie zawody w kopaniu grobu. Startowało 10 załóg ze 
Słowacji, Węgier i Polski. Nasza jedyna drużyna zdobyła II miejsce. Polskę repre-
zentowali: Henryk Krywult i Jan Merta z Zakładu Pogrzebowego MARCINKIE-
WICZ z Wilamowic. Właściciel zakładu, Sławomir Marcinkiewicz, jest członkiem 
Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Serdeczne Gratulacje!

Reprezentacja Polski: chorąży Marek Cichewicz, obok Jan Merta - w czapeczce, Henryk 
Krywult i Sławomir Marcinkiewicz, właściciel zakładu pogrzebowego z Wilamowic

Nasza drużyna z pucharem i pięknymi dziewczynami które pomagały śmierci

Pierwsza łopata wbita przez polską ekipę

Boże Narodzenie 2016
Stoimy przed Tajemnicą, na którą postawiliśmy wszystko, wobec rzeczywistości, na której założyliśmy 

sens i cel życia całego, stoimy przed Kimś, kto chciał nas jako studentów, pracowników poważnych firm, 
dyrektorów przedsiębiorstw, Rodziców, księży, wobec Kogoś, który jest jeśli nie jedyną, to pierwszą i osta-
teczną przyczyną tego, że w tych dniach spotykamy się w gronie naszych rodzin i łamiemy się opłatkiem. 
Gdyby Bóg nie stał się człowiekiem, nigdy byśmy się nie spotkali w takim gronie. 

Dokładnie jak w Ewangelii. 
I Maryja, i Józef, i zastępy aniołów i pasterze nocni, i magowie ze wschodu, i właściciele drzwi, które 

zamykały się przed jeszcze Nienarodzonym oraz Herod i kaci szukający już Narodzonego, nawet wół i osioł 
oraz żłób, pierwsze łono po łonie Maryi. Każdy obecny za sprawą Jezusa. 

Gdyby Ewangelia była tylko historią, ten Wieczór Wigilijny byłby tylko komedią, a my pajacami, którzy 
dali się nabrać genialnemu autorowi.

Wiara w to, że Ewangelia jest lustrem, w której widzimy nie tylko świat, ale i swoją twarz, przekonanie, 
że Ewangelia jest rzeczywistością, która nie tylko opowiada o życiu ale życie daje, pozwalają na to, by słyszeć 
życzenia, które właśnie ta, różnobarwna, ewangeliczna rzeczywistość nam składa.

Mędrcy nam życzą: Obyście tak patrzyli się na niebo waszych naukowych badań, by dostrzec gwiaz-
dy, co do Jezusa prowadzą!

Pasterze dodają: Obyście tak pracowali, by nie przespać natchnień anielskich, co do Betlejem chcą 
ściągnąć.

Józef przesyła pragnienie: Obyście nie załamywali się ludźmi, którzy umieją 
tylko drzwi zamykać, lecz mieli wiarę, że Jezus i tak chce urodzić się przy Tobie.

Maryja uśmiechnie się praktycznie: Obyście mieli tyle pieniędzy, by nie owijać 
Jezusa w byle jaki papier żebraniny, ale w pieluszki spokoju o chleb powszedni.

Nawet wół i osioł, i barany od pasterzy, mówią w ten wieczór, by przesłać  
życzenia: Obyście mieli tyle ciepła w sobie, by ogrzać Jezusa, kiedy świat pra-
gnie Go zamrozić.

W końcu i niemy żłób zazgrzyta życzeniem: Miejcie takie serce i ręce,  
aby Matka Kościół, nigdy nie bała się złożyć w nich Tego, którego zrodziła 
na chrzcie, a przez którego została zrodzona na krzyżu.

Nic nam nie zostaje, jak życzyć sobie tego, co nam Biblia 
życzy – spotkać Jezusa, bo bez Niego nawet pałac jest 
tylko domem mordercy.

Ks. Piotr Zamaria  
dyrektor cmentarza Parafii św. Wacława
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Włochy
W XVII wieku, charakterystyczna była 

barokowa wrażliwość na śmierć i  nie-
rozerwalnie się z nią łącząca się potęga 
możnych. Pierwsze przykłady pochodzą 
z Rzymu (1572 - uroczystości pogrzebo-
we ku czci króla Polski Zygmunta Augusta 
w kościele Świętego Wawrzyńca, z gigan-
tycznymi szkieletami i kirami), a przede 
wszystkim z  Florencji (1578 - pogrzeb 
biskupa Piccolominiego, a także ku czci 
wielkich książąt Toskanii).

Przebogate uroczystości pogrzebowe 
po śmierci papieża Sykstusa V, w Bazylice 
Świętego Piotra w Rzymie w 1590 roku są 
doskonałym przykładem imponującej sce-
nografii. Wewnątrz świątyni zbudowano 
rotundę, która mieściła w sobie alegorycz-
ne posągi - symbole cnót kardynalnych 
i religii. Rotunda ta, była rozpostarta wokół 
żałobnego łoża, podtrzymywanego przez 
lwy.

Zwyczaje pogrzebowe, wierze-
nia i obrzędy we Włoszech

Rzym i Włochy przez ponad wiek były 
miejscem, wielkich pogrzebowych spek-
takli. Kultura włoska jest bardzo rytualna 

i dąży do teatralności w czasie ważnych 
wydarzeń. Śmierć i związany z nią pogrzeb 
to bardzo ważne wydarzenie we Włoszech, 
to czas powagi i godności, któremu pod-
dają się wszyscy uczestnicy uroczystości. 

Tradycje pogrzebowe we Włoszech się-
gają starożytnego Rzymu, ale każdy region 
ma swoją własną obrzędowość. W połu-
dniowych Włoszech, kilka lat temu istnia-
ła profesja płaczki pogrzebowej. Rodziny 
opłacały kobiety, których zadaniem było 
lamentować głośno i modlić się za zmar-
łych przed i w czasie pogrzebu. Wierzono 
też, że   dusza zmarłego może nie chcieć 
opuścić tej ziemi, może nachodzić rodzinny 
dom, straszyć, a nawet szkodzić, dlatego 
stosowano różne rytuały w celu umoż-
liwienia zmarłemu opuszczenie świata 
ziemskiego. Zakopywano zmarłych z ulu-
bionymi rzeczami jak: papierosy, książki, 
biżuteria, fotografie... Powszechnie uwa-
żano, że jeśli zmarły ma oczy otwarte to 
znak, że wkrótce ktoś z członków rodziny 
umrze. W celu skrócenia cierpień umiera-
jącej osobie zdejmowano jej z szyi meda-
lik, co miało ułatwić wydostanie się duszy 
z ciała. Wierzono, że dusza uchodzi ustami 

z ostatnim oddechem, często głośniejszym 
od wcześniejszych – mówiono wtedy: od-
dał ducha Bogu. 

Wierzono w złe znaki: niespodziewane 
pohukiwanie sowy lub puchacza, nocne 
wycie psa, kura piejąca niczym kogut, za-
ciemnienie księżyca, czy pojawienie się 
komety – zwiastowały nieszczęście. Kiedy 
wiał silny wiatr mówiono, że to dlatego, bo 
ktoś się powiesił. 

W Regionie Abruzji, Sardynii (południo-
we Włochy) i w Regionie Emilia - Romania 
(centralne Włochy) do dziś wierzy się w to, 
że jeśli ktoś za życia popełniał złe uczynki, 
czeka go dłuższa agonia za karę. Dawniej 
na Sardynii istniały „accabadoras”, były to 
stare kobiety, zajmujące się skracaniem 
mąk umierającym poprzez duszenie ich 
poduszką. To znana metoda pozbawiania 
życia używana przez włoską mafię. 

Żywy ciągle jest zwyczaj otwierania 
okien na oścież w celu ułatwienia wejścia 
aniołom, by przenieśli duszę zmarłej oso-
by do nieba. W chwili śmierci domownika 
leżącego na marach zatrzymywano zegar, 
gaszono ogień pod kuchnią, powstrzy-
mywano się od prac, przesłaniano szyby 
w oknach, zasłaniano lustra, chroniąc się 
tym samym przed ujrzeniem diabolicz-
nego odbicia, czy ujrzenia śmierci, która 
mogła jeszcze nie opuścić domu żałoby.

Powiadomienie o śmierci danej oso-

by dokonywane było za pomocą dzwonu. 
Ilość jego uderzeń odpowiadała wiekowi 
i stanowi zmarłego, zaś zmarłym dzieciom 
dzwony biły na chwałę.

Według tradycji zmarły powinien być 
ubrany w swoje najlepsze ubranie, mię-
dzy palce należało włożyć mu różaniec 
a w niektórych regionach wkładano mo-
netę w usta lub w kieszeń, aby zmarły miał 
się czym opłacić na przejściu do innego 
świata. Do trumny wkładało się też osobi-
ste rzeczy nieboszczyka np. fajkę, 
kapelusz, jeśli to był mężczyzna, 
kobiecie: nożyczki, przybory ku-
chenki, dziecku – zabawki i sło-
dycze.

Pogrzeb we współcze-
snych Włoszech

We Włoszech, tak jak u nas, 
wszystkie formalności związa-
ne z pogrzebem załatwia firma 
pogrzebowa, włącznie z zamó-
wieniem kwiatów. Jest zwyczaj 
przyozdabiania Kościoła lub bra-
my miejsca zamieszkania osoby 
zmarłej. Przy wejściu do domu 
i Kościoła stawia się przykryty 
aksamitem stolik, na którym kła-
dzie się album-księgę pamiąt-
kową ze zdjęciem zmarłego, do 
której wpisują się osoby uczest-
niczące w pogrzebie. We Wło-
szech, tak jak u nas, rozwiesza się 
w całej dzielnicy powiadomienia 
o śmierci i dacie pogrzebu, ale 
wolno je wieszać tylko na prze-
znaczonych do tego tablicach 
i za to się płaci, jak za wykupie-
nie ogłoszenia w mediach, tylko 
taniej. 

We Włoszech nie ma za-
siłku pogrzebowego, dlatego 
powszechne są ubezpieczenia, 
które pokrywają niemałe koszty 
pochówku..

Przewóz zwłok z Włoch do 
Polski, to walka z dużą biurokra-
cją i długie załatwianie sprawy. 
Często cały proces jest wydłu-

żony oczekiwaniem na zgodę prokuratu-
ry (bulla dosta di procura). W większości 
przypadków prokurator wiedząc, że ciało 
opuści terytorium państwa włoskiego, 
żąda sekcji zwłok żeby mieć jasne przy-
czyny śmierci. Jeśli we Włoszech jest jakaś 
osoba, która może potwierdzić pisemnie 
tożsamość osoby zmarłej – przyjazd rodzi-
ny nie jest konieczny. Koszty transportu są 
różne. W północnych Włoszech , będzie to 
około trzech tysięcy euro (cena zależy od 

kosztu wybranej trumny i kosztów w gmi-
nie, każda gmina ma inne taryfy cenowe, 
im dalej w głąb Włoch – tym koszt będzie 
większy z racji wzrastających kilometrów. 

Znaczna większość Włochów to ka-
tolicy, a więc w tradycji pogrzebowej są: 
ostatnie namaszczenie, czuwanie modli-
tewne, liturgia pogrzebowa, odprowa-
dzenie zwłok na cmentarz. Z tą różnicą, że 
wszystko odbywa się przy otwartej trum-
nie, aby uczestniczący w pogrzebie mogli 

pocałować zmarłego w policzek 
lub czoło. Stąd powszechna jest 
tanatokosmetyka a nawet balsa-
macja ciała. 

INNE CIEKAWOSTKI:
We Włoszech powstał pro-

jekt Capsula Mundi, autorstwa 
Anny Citelli i Raoula Bretzela. Za-
kłada on, że po śmierci człowiek 
zamiast w tradycyjnej trumnie, 
miałby być pochowany w ziemi 
w pozycji embrionalnej, w biode-
gradowalnej kapsule. nad kapsu-
łą sadzono by drzewo czerpiące 
energię do życia z wyzwolone-
go z kapsuły ciała, zamieniają-
cego się w składniki odżywcze. 
Pod tym drzewem opatrzonym 
nazwiskiem „zmarłego żywicie-
la” bliscy mogliby się spotykać 
i wspominać jego osobę. Wyboru 
drzewa mogą dokonywać sami 
przyszli nieboszczycy. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu, w miejscu 
tradycyjnych cmentarzy usłanych 
kamiennymi grobami, mogliby-
śmy mieć lasy pamięci o naszych 
najbliższych.

Autorzy pomysłu zapewniają, 
że Capsula Mundi przyczyni się 
do odnawiania środowiska na-
turalnego, a sama ceremonia nie 
będzie wymagała wycinki drze-
wa na produkcję standardowej 
trumny, ale odwrotnie przyczyni 
się do narodzin drzewa. Czy to 
się przyjmie? 

Agnieszka Bloch

Zwyczaje pogrzebowe w państwach Europy 
część 3

Włochy, od zarania dziejów były kolebką europejskiej kultury i sztu-
ki. Ośrodkiem europejskiego przepychu. Tematyka śmierci we Włoszech 
już wieki temu, nie była wyłącznie związana z ceremoniami żałobnymi, 
ale również z teatralną scenografią żałobną.
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Tysiące ludzi na pogrzebie mor-
dercy

Przez kilka dni na trasie z Cytadeli do 
Powązek koczowały na mrozie tysiące lu-
dzi. Wczesnym rankiem 6 lutego odbył się 
pogrzeb, w którym uczestniczyło dziesięć 
tysięcy ludzi. Na grobie Eligiusza Niewia-
domskiego, zabójcy prezydenta umiesz-
czono tablicę z  inskrypcją „Bohaterowi 
Narodu”. 

W wielu kościołach zamawiano msze 
w intencji mordercy prezydenta, i to ra-
czej nie w celu przebłagania za grzechy, 
tylko ku chwale i pamięci, nabożeństwa 
te gromadziły tłumy sympatyków. Władze 
kościelne po kilku dniach wydały zakaz 
tej praktyki. Ukazywały się wydawnictwa 
na cześć zabójcy, pojawiały się wiersze na 
jego temat, dzieła malarskie stały się bar-
dzo pożądane, podobno również najpopu-
larniejszym imieniem nadawanym w tym 

czasie chłopcom był Eligiusz!
Zachowała się relacja spowiednika Eli-

giusza Niewiadomskiego, o. Beniamina. 
Pisał on, że morderca nie wykazał skruchy, 
nie wahał się. Mówił, iż musiał to zrobić 
ponieważ „ta Polska nie jest tą Polską, 
o której śniły całe pokolenia”, jest „Polską 

Piłsudskiego, Judeo-Polską”. Był spokoj-
ny, również 31 stycznia 1923 roku, gdy na 
placu egzekucyjnym w warszawskiej Cyta-
deli po odczytaniu wyroku śmierci, powie-
dział:  „odchodzę szczęśliwy, że nie będę 
patrzył na to, co z Polską zrobił Piłsudski. 
Ufny jestem, że krew moja przyczyni się 

Zawadą był pierwszy prezydent 
Rzeczypospolitej Gabriel Naru-
towicz, usuwać ją chciał lider 
prawicy sejmowej, Stanisław 
Stroński, profesor Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego i redaktor na-
czelny dziennika „Rzeczpospo-
lita”. Kilka dni później w swym 
artykule „Ciszej nad tą trumną” 
Stroński z jednej strony wyci-
szał prawicę (choć ta już była 
częściowo sparaliżowana stra-
chem), ale też pragnął, aby nie 
wyciągnięto konsekwencji i nie 
podnoszono odpowiedzialności 
prawicy za rozpętanie nagonki 
na prezydenta RP.

historia
„Usunąć tę zawadę” do zjednoczenia serc polskich”. Ucałował 

krzyż, sam sobie zawiązał opaskę na oczy 
posłuszny rozkazowi prokuratora. Trzy kule 
trafiły w czaszkę, jedna w serce. Ciało wy-
dano rodzinie, ale termin pogrzebu otoczo-
no tajemnicą.

Protesty na mieście
Czas był bardzo gorący, 9 grudnia 1922 

roku wybrano nieoczekiwanie Gabriela 
Narutowicza na pierwszego prezydenta II 
Rzeczypospolitej Polskiej. 11 grudnia od-
było się jego zaprzysiężenie. 14 grudnia 
Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, oficjal-
nie przekazał prezydentowi władzę w pań-
stwie. 15 grudnia był pierwszym dniem 
urzędowania nowego prezydenta. Jeszcze 
nie podjął żadnych kontrowersyjnych de-
cyzji, konsultował się w sprawie powołania 
rządu ponad podziałami, był w tym sku-
teczny. Jednocześnie stał się ofiarą ataków 
i brutalnej propagandy, opinia publiczna 
i  ulice Warszawy wrzały, odbywały się 
protesty i manifestacje, ponieważ o jego 
wyborze zadecydowały głosy posłów 
mniejszości narodowych, głównie Żydów. 

Prezydent jadąc na zaprzysiężenie zo-
stał fizycznie zaatakowany, dostał bryłą 
śniegu w twarz, stąd na zdjęciu portre-
towym widać siniaka. Dostawał też ano-
nimowe pogróżki. Sytuacja zmierzała ku 
zbliżającej się katastrofie.

 „Życie polityczno-społeczne było 
wówczas determinowane permanentnym 
konfliktem, atmosferą zawiści i nienawi-
ści” tak konstatował post factum Wojciech 
Trąmpczyński.

„Jak śmieli Żydzi narzucić Polsce swego 
prezydenta?” pytał w „Gazecie Porannej 2 
Grosze” ks. Kazimierz Lutosławski, poseł 
Narodowej Demokracji. Na gorąco pisał 
o „złowróżbnym zwycięstwie” Narutowi-
cza, „ciężkiej zniewadze Ojczyzny” i „gwał-
cie zadanym myśli politycznej polskiej”.

„Zagrano na najniższych uczuciach 
szerokich mas: prasa prawicowa rozpętała 
kampanię nienawiści przeciw Narutowi-
czowi, nazywając go Żydem. Byłam wtedy 
w mieście. W ścisku nie mogłam się prawie 
ruszyć. Z jednej strony parła na mnie stara, 
przygłucha chłopka, która bez przerwy py-
tała, o co chodzi, z drugiej - gruba wielka 
służąca. Ta ostatnia, z czerwoną twarzą, 
podrygiwała całym ciałem, wymachując 
pięściami i krzycząc: ‘Precz z Narutowi-
czem! Precz z Żydem! (...) Żydzi nie będą 
nami rządzili!’ - wspominała marszałkowa 
Aleksandra Piłsudska.

Sam Narutowicz zszokowany reakcjami 
opozycji i ulicy stwierdził: „Ma pan rację, 
to nie jest Europa. Ci ludzie lepiej się czuli 
pod tym, kto karki im deptał i bił po py-
sku” - mówił do Piłsudskiego pięć dni przed 
śmiercią.

Zabójstwo prezydenta
„Koszula na piersi rozpięta i pokrwa-

wiona. Na kiści prawej ręki ślady krwi. Przy-
były o godz. 13.00 prof. Antoni Leśniowski 
stwierdził, że pan Prezydent Rzeczypospo-
litej nie żyje i że śmierć nastąpiła od ran 
postrzałowych zadanych w klatkę piersio-
wą.” - donosiły gazety.

Belweder 14 grudnia 1922 - Naczelnik Państwa Józef Piłsudski przekazuje władzę nowo wybranemu 

prezydentowi

Gabriel Narutowicz

Gabriel Narutowicz (w cylindrze) wychodzi z Sejmu po zaprzysiężeniu na prezydenta

34  MEMENTO Dwumiesięcznik Funeralny Numer 6/2016  35



Grób Gabriela Narutowicza w podziemiach bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie

Kilka godzin wcześniej, 16 grudnia, Ga-
briel Narutowicz spotkał się z Leopoldem 
Skulskim: „pamiętaj Panie Leopoldzie, w ra-
zie nieszczęścia proszę zaopiekować się 
moimi dziećmi”. Jedynym aktem oficjalnym 
prezydenta było ułaskawienie więźnia. Na 
godzinę 11:30 udał się do pałacu arcybisku-
pów warszawskich na ul. Miodową. Była to 
ważna i symboliczna rozmowa, budująca 
mosty. Prosto od kardynała Kakowskiego 
prezydent udał się do Zachęty.

Po przecięciu wstęgi Gabriel Naruto-
wicz rozpoczął zwiedzanie galerii. W mo-
mencie, gdy prezydent zatrzymał się przed 
obrazem Teodora Ziomka Szron rozległy 
się trzy wystrzały z rewolweru. Nastąpiło 
ogromny chaos wśród zgromadzonej pu-
bliczności.

Prezydent zaczął się słaniać i upadł na 
podłogę, lekarza wezwał premier Julian 
Nowak. Przybył znajdujący się przypad-
kiem w pobliżu dr Śniegocki. Stwierdził 
krwotok wewnętrzny płucny, „zaduszenie”, 
zatrzymanie akcji serca i zgon Gabriela Na-
rutowicza.

Polska w żałobie
16 grudnia w  godzinach popołu-

dniowych ciało prezydenta przeniesiono 
do otwartego powozu i  okryto biało-
-czerwonym sztandarem. W  otoczeniu 
szwoleżerów kondukt przejechał wolno 

do Belwederu. Zaskoczeni 
przechodnie na Nowym 
Świecie i  w  Alejach Ujaz-
dowskich zatrzymywali się, 
odkrywając głowy. Wśród 
tych zszokowanych, prze-
żywających tragedię była 
nieświadoma jeszcze żona 
Niewiadomskiego.

Ciało prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej zosta-
ło zabalsamowane i już 17 
grudnia 1922 wystawione 
w sali audiencyjnej Belwe-
deru. O godz. 10 dla naj-
bliższej rodziny i przyjaciół 
została odprawiona Msza 
święta, celebrował ją kape-
lan prezydenta ks. Marian 
Tokarzewski.

Pogrzeb Narutowi-
cza

 „Pogoda była tego 
dnia tak mroczna i mglista, 
że nawet w samo południe 
panowały ciemności. Na 
chodnikach od Belwederu 
do Zamku stał w  gęstym 
skupieniu jakiś skamieniały w bezruchu 
nieodgadniony tłum i nie wiadomo było, co 
kryje się pod tą skorupą milczenia. Jeszcze 

straszniejsze były sale zamkowe prawie 
zupełnie już ciemne; tylko gdzieś jak gdy-
by wyskoczyła ze ściany przeraźliwa wizja 
Rejtana” - tak opisywał pogrzeb pierwsze-
go prezydenta II RP Gabriela Narutowicza 
poseł Stanisław Thugutt, przewodniczący 
klubu PSL Wyzwolenie, który prywatnie był 
przyjacielem zmarłego i to on zgłosił jego 
kandydaturę.

19 grudnia o godz. 12:00 ciało zamor-
dowanego prezydenta przewieziono z Bel-
wederu na Zamek Królewski. Szacuje się, na 
trasie przejazdu wzdłuż Alej Ujazdowskich, 
Nowego Światu i Krakowskiego Przedmie-
ścia żegnało prezydenta pół miliona lu-
dzi. Kondukt żałobny rozpoczynały dwa 
szwadrony szwoleżerów, dwa bataliony 
piechoty i bateria artylerii. Licznie zgro-
madzone duchowieństwo kroczyło przed 

karawanem, wśród nich kardynał Aleksan-
der Kakowski.

Starsi oficerowie z obnażonymi szabla-
mi eskortowali trumnę prezydenta, która 
spoczywała na wysokim, okrytym kirem 
karawanie ciągniętym przez ósemkę koni. 
Za nim szła najbliższa rodzina prezydenta, 
oraz najważniejsze osoby w państwie: mar-
szałkowie Sejmu i Senatu, premier Włady-
sław Sikorski i przedstawiciele całej sceny 
politycznej. Zabrakło jednak osoby numer 
jeden: marszałka Józefa Piłsudskiego który 
był, wedle doniesień Polskiej Agencji Tele-
graficznej, silnie zaziębiony.

Po drodze nie obyło się bez zamieszek. 
W pobliżu Placu Zamkowego, nie zważając 
na żałobny charakter procesji, grupa chu-
liganów próbowała przerwać kondukt ża-
łobny. Policja konna spacyfikowała prote-
stujących, i szybko zaprowadziła porządek.

Na dziedziniec zamkowy o  godz. 
13:20 trumnę wnieśli: minister spraw 
wojskowych Kazimierz Sosnkowski, mi-
nister sprawiedliwości Wacław Makow-
ski, minister rolnictwa Józef Raczyński 
i urzędnicy z kancelarii prezydenta. W Sali 
Rycerskiej nabożeństwo żałobne przy 
trumnie odprawił kardynał Aleksander 
Kakowski, następnego dnia miało tam 
miejsce publiczne wystawienie ciała. 

Ostatni hołd złożyć miały setki tysięcy 
osób. Oficerowie pełnili wartę honorową 
dzień i noc do momentu przeniesienia 
zwłok do archikatedry św. Jana Chrzcicie-
la. Prezydenta Narutowicza pochowano 
w krypcie katedry. 

Konsekwencje
Wzburzona scena polityczna, szczegól-

nie lewica a także zwolennicy Piłsudskiego 
planowali odwet na prawicy, której przed-
stawicieli uważali za moralnych sprawców 
śmierci Narutowicza. Obwiniano gen. Józe-
fa Hallera, który po wyborze Narutowicza 
podburzał protestujących prawicowych 
manifestantów.

Jednak władze państwowe zadziała-
ły bardzo szybko i konsekwentnie. Dzięki 
temu udaremniły wszelkie próby rozru-
chów. Marszałek Sejmu Maciej Rataj, zgod-
nie z konstytucją, objął obowiązki prezy-
denta, już w dniu zabójstwa Narutowicza 
powołał nowy rząd z premierem gen. Wła-
dysławem Sikorskim. Nowy premier przy-
wrócił porządek, wprowadzając w stolicy 
stan wyjątkowy. W ciągu krótkiego czasu 
władzę w Polsce objął nowy prezydent Sta-
nisław Wojciechowski.

Konrad Tarnopolski
Przewodnik warszawski

Profil na facebooku „Warszawa z buta”

R E K L A M A

Grób Eligiusza Niewiadomskiego na Starych Powązkach

Ulotka PPS łącząca śmierć Narutowicza z kolaboracją endecji  

z zaborcą oraz walkami bratobójczymi doby rewolucji 1905 roku
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