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wstępniak

W ubiegłym roku, przed targami 
MEMENTO, władze naszego 

Stowarzyszenia wysłały zaproszenie do 
władz Izby, aby odwiedziły Poznań. Była-
by okazja do spotkania i porozmawiania 
o jakiejś formie współpracy, która do-
prowadzi do zjednoczenia, czy federacji 
branży. Zaproszenie przyjęto, jednak 
(oficjalnie) na przeszkodzie tej wizycie 
stanęły ważne uroczystości na Wawe-
lu, w których uczestniczyli prezesi Izby. 
Przysłano jednak kwiaty i list wyjaśnia-
jący, co zaszło.

Uznaliśmy, że w tym roku ponowi-
my okazję do spotkania i po wieloletniej 
przerwie postanowiliśmy wziąć udział 
w targach Necroexpo, prezentując nasz 
dwumiesięcznik „MEMENTO”. No i wy-
szło szydło z worka.

Na wniosek o rezerwację stoiska nie 
było w  ogóle odpowiedzi. Wysłałem 
zatem 20 kwietnia pismo do dyrekto-
ra Marcina Musiała: „Szanowny Panie 
Marcinie, W  związku ze zgłoszeniem 
Dwumiesięcznika Funeralnego ME-
MENTO jako wystawcy w zbliżających 
się czerwcowych targach pogrzebowych 
w Kielcach mam uprzejme pytanie czy 
już są wstępnie wrysowywane stanowi-
ska i czy ewentualnie możemy wybrać 
sobie miejsce?”.

I znów cisza.
Wysłałem kolejny mail: „Szanowny 

Panie Marcinie, W dniu 20 kwietnia br. 
wysłałem do pana maila (poniżej), praw-
dopodobnie został zakwalifikowany jako 
SPAM i do pana nie trafił, może ten do-
trze. Zwracam się z pytaniem, kiedy 
otrzymam wycenę stoiska i gdzie 
pan nas umiejscowił, czy ewentual-
nie jest jeszcze możliwość wyboru 
miejsca. Czy na fryz powinienem 
przesłać logo czy już Państwo 
sami to załatwicie?”

Odpowiedzi nie ma. 
Piszę po raz trzeci 4 maja: 

Szanowny Panie Marcinie. Nie-
długo minie miesiąc od mo-
mentu wysłania zgłoszenia 
Dwumiesięcznika Funeral-
nego MEMENTO na czerw-
cowe targi pogrzebowe, or-
ganizowane w Kielcach. Do 
dnia dzisiejszego na adres re-
dakcji nie otrzymaliśmy żadnej 
informacji, co do ceny stoiska, jak 
i jego umiejscowieniu. Jak mam 
rozumieć Pańskie milczenie w tej 
sprawie?

Wreszcie 19 maja odezwał 
się dyrektor Musiał przesyłając 
mailem pismo o treści: „Szanow-

ny Panie Krzysztofie. W nawiązaniu do wcześniejszej 
korespondencji przesyłam odpowiedź Targów Kielce 
w kwestii udziału w targach Necroexpo”. Odpowiedź 
jest lakoniczna i o lata świetlne mija się z prawdą. 
„W nawiązaniu do korespondencji i zapytań doty-
czących wynajmu powierzchni na Targi Necroexpo, 
uprzejmie informuję iż, zgodnie z Regulaminem dla 
Uczestników Targów nie przyjmuję oferty najmu przez 
Pana powierzchni na stoisko DF MEMENTO. Z powa-
żaniem Dariusz Michalak Dyrektor Grupy Projektów 
Prokurent”.

Namawiam Czytelników, aby zajrzeli do Regulami-
nu, jest na stronie internetowej Necroexpo. Ale nie ma 

w nim nawet jednego słowa na temat, kto z branży 
pogrzebowej może, a kto nie może brać udziału 
w tej imprezie. Targi wiedzą, że nie mogą sobie na 
to pozwolić, aby segregować klientów. Oficjalnie są 
to targi dla całej branży. W praktyce – niekoniecz-
nie. Na co dyrektor Michalak dał nam namacalny 
i niepodważalny dowód. To najlepszy przykład tej 
propagowanej niepowtarzalności Necroexpo. 
Piękny strzał w oba kolana. Brawo!

PS.
Zastanawiam się kto tak naprawdę do-

wodzi Targami NECROEXPO? Targi Kielce czy 
też Polska Izba Pogrzebowa? W 2013 roku 
kierowana przeze mnie firma PHU KRZYSZ-
TOF zostaje usunięta z  listy wystawców 

(choć zgłoszenie zostało przyjęte a dwa 
lata wcześniej byłem wystawcą Targów 
Kieleckich). W dniu 24.06.2013 wysłałem 
do pana Dariusza Michalaka - Dyrektora 

Wydziału Targów Kielce SA List Otwarty 
z prośbą o wyjaśnienie przyczyny anulo-
wania zgłoszenia mojej firmy jako wystawcy 
w Targach Necroexpo 2013, oraz przesłanie 

fotokopii pisma jakie wpłynęło do Targów 
Kielce a skierowanego przez Polską Izbę Po-

grzebową w sprawie wykreślenia mojej firmy z listy 
wystawców. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem od-
powiedzi !

Muszę być potężnym zagrożeniem dla Kieleckich 
Targów Necroexpo i Polskiej Izby Pogrzebowej kiedy 
drżą słysząc nazwisko Wolicki.

Krzysztof Wolicki
p.o. Redaktora Naczelnego

DF MEMENTO

Mroczna twarz 
Necroexpo

Targi Necroexpo przedstawiają się jako jedyna i niepowtarzalna impreza funeralna w Środ-
kowej Europie. Po moich doświadczeniach przyznaję, że coś w tym jest. Tyle, że ta niepowta-
rzalność to zwykła wybiórczość, samolubność, małostkowość i nietolerancja dla inności, cechy 
istotnie wyjątkowe w sferach targowych, w zasadzie unikatowe, poza targami na peryferiach 
Kielc, w handlu nieistniejące.

4  MEMENTO Dwumiesięcznik Funeralny Numer 2/2017  5



Mało kto zdaje sobie sprawę jak waż-
nym ogniwem w naszej pracy jest pierw-
szy pracownik który ma kontakt z naszym 
klientem lub interesantem. Że jest on nie 
tylko partnerem w merytorycznej rozmo-
wie w sprawach zaspokojenia potrzeb, ale 
również jest osobą odpowiedzialną za ra-
dzenie sobie ze wszystkimi trudnościami 
czy zastrzeżeniami klienta. A nawet cza-
sami musi być niczym concierge  aby móc 
zareagować na bardzo indywidualne po-
trzeby klientów którzy zostali postawieni 
w bardzo trudnej sytuacji emocjonalnej, 
którą jest utrata kogoś bliskiego. Dlate-
go właśnie wypracowanie umiejętności 

u takiego pracownika jest jednym z klu-
czowych zadań które należy mu postawić 
zanim rozpocznie on pracę z klientem. 

Aby nie tylko mógł dobrze rozpozna-
wać potrzeby swojego klienta, ale również 
reagował w sytuacjach krytycznych które 
mogą zaowocować w różnej maści napię-
cia i stresujące sytuacje które negatywnie 
wpłyną nie tylko na samych interesantów 
ale również na naszych pracowników. A ne-
gatywny wydźwięk dużym echem może 
„odbić” się nie tylko na samą instytucje ale 
też na inne z nią powiązane. 

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe 
przeprowadziło dwa szkolenia z tematy-

ki sprzedażowej. Pierwsze z nich odbyło 
się w dniu 3 marca w Sali konferencyjnej 
Hotelu Coliba położonego na warszaw-
skiej Woli, drugie w Hotelu IBIS w centrum 
Łodzi w dniu 10.04.2017 r. Pierwsze z nich 
nosiło tytuł „Jak nas widzą, tak nas piszą” 
czyli co zrobić aby być firmą pierwszego 
wyboru dla swoich potencjalnych klientów, 
oraz „Sprzedawanie jest jak oddychanie” 
czyli umiejętności które należy doskonalić 
w swojej firmie a w szczególności wśród 
swoich pracowników. Drugie szkolenie 
było poświęcone „Podstawą sprzedaży 
w firmach funeralnych” 

Powyższe szkolenia przeprowadził 
Maciej Żarys - Trener skutecznych relacji 
biznesowych. Ukończył szkołę trenerów 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zdo-
był ogromne doświadczenie, pracując 
w największych na świecie korporacjach 
na stanowiskach sprzedażowych. Dzięki 
swojej wiedzy, doświadczeniu oraz pasji 
wykonywanego zawodu przekonał wielu 
swoich klientów, że umiejętność sprzedaży 
i budowania relacji jest umiejętnością tak 
samo potrzebną i naturalną w biznesie, jak 
umiejętność oddychania.

Krzysztof Wolicki
Foto: Krzysztof Wolicki

Szkolenia  
z Maciejem 
Żarysem
Jak rozpoznawać w komunikacji werbalnej  
i niewerbalnej potrzeby swoich rozmówców?
Jakich postaw oczekują klienci i które są 
najważniejsze?
Jakie są motywy zachowań interesantów?
Rodzaje postaw emocjonalnych interesantów?
Jak zaspokajać potrzeby interesantów 
i komunikować się z nimi w sposób uczciwy, 
naturalny i spokojny?

Szkolimy sie w Łodzi Uczestnicy warszawskiego szkolenia

Indywidualne konsultacjeTrener Maciej Żarys
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Choć prawo mamy jedno to interpretacji wiele. 
Przeprowadzone szkolenia miały na celu przybliżenie, 
wyjaśnienie bądź rozwianie wątpliwości odnośnie zarzą-
dzania i administrowania cmentarzami zarówno komu-
nalnymi jak i wyznaniowymi.

W trakcie szkolenia poruszono poniższe zagadnienia:
Z prawa do grobu: • Prawo do pochówku • Źródło 

prawa do grobu • Treść prawa do grobu (rodzaj grobu) 
• Powstanie i wygaśnięcie prawa do grobu • Pierwszeń-
stwo praw osobistych nad prawami majątkowymi • Do-
kumenty poświadczające prawo do grobu • Likwidacja 
grobu • Ponowne użycie grobu.

Odnośnie użytkowanie cmentarza: • Groby • Ro-
dzaje grobów • Ewidencja grobów • Sprzedaż pół grze-
balnych, dzierżawa i przedłużanie użytkowania • Opłaty 
• Regulamin cmentarza – jaki być powinien.

Odnośnie spraw związanych z pochówkiem:  
• Karta zgonu • Postępowanie ze zwłokami i szczątkami 
ludzkimi • Czas pogrzebu.

Tym razem szkolenia odbyły się w dniach 13-15 marca 
w Szczecinie, Legnicy i Poznaniu i wzięło w nich udział 
czterdzieści pięć osób.

Kolejne szkolenia z tej tematyki planowane są jesienią 
w Olsztynie, Białymstoku i Lublinie.

Red.

Wiosenny 
cykl szkoleń

Po grudniowym sukcesie cyklu jed-
nodniowych szkoleń „Prawo do gro-
bu” zorganizowanych przez Polskie 
Stowarzyszenie Pogrzebowe, tak samo 
można podsumować marcowe szkole-
nia w kolejnych trzech miastach. 

ludzie

Ze służbą cmentarną Edmund Rauba 
zetknął się już w 1991 r., kiedy to, jako 
świetnemu urzędnikowi olsztyńskiego 
magistratu, zaproponowano mu kiero-
wanie ówczesnym Przedsiębiorstwem Go-
spodarki Komunalnej. Miał dwa tygodnie 
na przyjęcie lub odrzucenie tej propozy-
cji. Tematyka funeralna była mu zupełnie 
obca, a kiedy zaczął się w nią wgłębiać 
i poznawać zasady funkcjonowania olsz-
tyńskich cmentarzy komunalnych, to oka-
zało się, że przypominają mityczne stajnie 
Augiasza i trzeba by Heraklesa, żeby je 
oczyścić z patologii. A jednak podjął się 
tej roli współczesnego herosa i ...wygrał.

W 1991 r. w Olsztynie, jak chyba na 
wszystkich komunalnych cmentarzach 
w Polsce, administracja cmentarzy z tru-
dem nadążała za zmianami ustrojowymi 
i wolnym rynkiem, także pogrzebowym. 
Nagle nastąpił wysyp firm pogrzebowych 
i każda chciała mieć dostęp do cmentarzy, 
a zwłaszcza kopać groby, grzebać, stawiać 
nagrobki. Robił się bałagan, dominowała 
samowola zakładów pogrzebowych, co 
wywoływało konflikty, a o jakości usług 
nie ma co wspominać. 

Cztery lata zajęło Edmundowi Rau-
bie porządkowanie spraw cmentarnych 
i przygotowanie kompleksowej reorgani-
zacji tej służby. W 1995 r. PGK przekształ-
ciło się w Zakład Cmentarzy Komunalnych, 
a jego pierwszym dyrektorem został nasz 
bohater.

Edmund Rauba oddzielił działalność 
cmentarną od pogrzebówki, wprowadził 
regulamin porządkujący funkcjonowanie 
cmentarzy, stworzył cennik opłat i  wyre-
montował nieczynny dom pogrzebowy na 
cmentarzu przy ul. Poprzecznej w Olszty-
nie i wyposażył go w chłodnie na zwłoki. 
Do dziś mogą z niego korzystać wszystkie 
firmy pogrzebowe na tych samych warun-
kach.

Te zmiany sprawiły, że wkrótce ZCK 
przestał być dotowany z budżetu miasta, 
bo osiągnął samowystarczalność finanso-
wą i wypracowywał zysk. 

Znajomi pana Edmunda twierdzą, że 
cechuje go obiektywizm, tolerancja, ale też 
stanowczość, upór i konsekwencja w dą-
żeniu do wyznaczonego celu. Te ostatnie 

cechy z pewnością utrwaliła w nim wie-
loletnia służba wojskowa. Mundur nosił 
przez 18 lat. Wojsko zmieniło jego życie, 
ponieważ dowództwo dostrzegło jego 
wrażliwość i umiejętność postępowania 
z ludźmi, więc pod jego skrzydła trafiali 
poborowi z tzw. marginesu, często po wy-
rokach. Może nie tacy, jak ci z filmu „Par-
szywa dwunastka”, ale mający sporo za 
uszami i dość trudne charaktery. Potrafił 
do nich dotrzeć, dzięki znajomości peda-
gogiki i psychologii, ale i sam się wiele na-
uczył od swoich podwładnych. Z tych 18 lat 
spędzonych w wojsku wyniósł generalną 
zasadę, którą świat zna od tysiącleci, ale 
rzadko się nią posługuje, a mianowicie: nie 
czyń nikomu tego, czego byś nie chciał, by 
tobie czyniono. 

Edmund Rauba, w swoich wypowie-
dziach, podkreśla często, że lubi żyć w har-
monii, w symbiozie z otaczającym go świa-
tem. Teraz, po latach wytężonej i owocnej 
pracy, będzie miał wreszcie czas na siat-
kówkę, którą bardzo lubi, na gimnastykę 
wschodnią, połączoną z medytacjami, na 
teatr, którego jest wielkim fanem i czyta-
nie książek. Aktywność fizyczną zapewnią 
panu Edmundowi także: zamiłowanie do 
majsterkowania, prace w ogrodzie i wy-
pady w urokliwe zakątki pięknej Warmii. 

Życzymy Panu, Panie Edmundzie, dużo 
zdrowia i samych radosnych dni przez dłu-
gie lata. 

Jan Świderski 

Olsztyński Zakład Cmentarzy Komunalnych to potężne przedsiębiorstwo. W trwałym zarządzie ma dwa 
Miejskie Domy Przedpogrzebowe oraz dwa rozległe cmentarze, a pięcioma cmentarzami administruje. Przez 
22 lata - od 1995 do 2017 roku dyrektorem ZCM był Edmund Rauba, który 27 stycznia tego roku przeszedł na 
emeryturę.

Warmiński 
HERAKLES

Szczecin 13.03.2017 r.

Legnica 14.03.2017 r.

Poznań 15.03.2017 r.
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Dzieci 
martwo 
urodzone 
- nadal wiele pytań!

Przepisy prawne nie określają jasno 
pewnych procedur, chcemy wykony-
wać nasze obowiązki zgodnie z prawem, 
w związku z tym prosimy o odpowiedź na 
nasze pytania:

Kto ma obowiązek pochówku dzieci 
martwo urodzonych, gdy rodzice rezygnu-
ją z prawa do ich pochówku, w przypadku 
gdy:

Dziecko urodziło się przed 22 tygo-
dniem ciąży, nie da się ustalić jego płci 
i nie ma obowiązku rejestrowania jego 
zgonu w Urzędzie Stanu cywilnego – nie 
ma karty zgonu?

Dziecko urodziło się po 22 tygodniu 
ciąży, da się ustalić jego płeć i jest obo-
wiązek wystawienia karty zgonu i zareje-
strowania jego zgonu w Urzędzie Stanu 
cywilnego?

Czy w przypadku, gdy rodzice rezy-
gnują z prawa do ich pochówku dzieci 
te powinny być pochowane się w grobie 
masowym/wspólnej 
mogile? Tak się dzieje 
często, choć ustawo-
dawstwo polskie nie 
zna takiego określenia 
na miejsce pochówku 
na cmentarzu – teore-
tycznie takich grobów 
nie ma. 

Jak powinny być chowane, w przy-
padku, gdy rodzice rezygnują z prawa do 
ich pochówku, dzieci, których urodzenie 
martwe zostało zarejestrowane w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego? Czy powinny być 
pochowane w zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 
r. w sprawie postępowania ze zwłokami 
i szczątkami ludzkimi?

§ 6. 1. W trumnie przeznaczonej dla 
zwłok osoby dorosłej:

- składa się zwłoki tylko jednej osoby 
dorosłej albo

- zwłoki matki z dzieckiem nowo naro-
dzonym lub zwłoki

- zwłoki dwojga dzieci w wieku do 6 
lat.

§ 7. Zwłoki dzieci martwo urodzonych 
są chowane przez osoby uprawnione, 

o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy; 
na wniosek osób uprawnionych zwłoki te 
mogą być spopielone przez zakłady opieki 
zdrowotnej dysponujące odpowiednimi 
urządzeniami do tego celu.

Jakie przepisy obowiązują 
przy kremacji zwłok tych 
dzieci? 

W polskim ustawodawstwie nie ma 
przepisów regulujących procedurę krema-
cji zwłok. Krematoria polskie wzorują się 
na zagranicznych i stosują przepisy obo-
wiązujące w krajach europejskich. Jedno-
razowo spalane są w piecu krematoryjnym 
zwłoki tylko jednej osoby, w specjalnej 
trumnie krematoryjnej.

Prosimy o  udzielenie instrukcji, jak 
ma postępować administrator cmenta-
rza w przypadku pochówku zwłok dzie-

ci martwo urodzonych, których nie chce 
odebrać ze szpitala rodzina. Pogrzebami 
tych dzieci zajmują się organizacje spo-
łeczne lub są one chowane przez gminę 
właściwą ze względu na miejsce zgonu. 
Wcześniej zwłoki te były kremowane 
a prochy rozsypywane na tzw. Łąkach Pa-
mięci. W związku z wprowadzeniem za-
kazu rozsypywania prochów przy okazji 
nowelizacji ustawy o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych w 2006 r taka możliwość 
przestała istnieć. Obecnie zwłoki dzieci 
martwo urodzonych chowane są w ma-
leńkich trumienkach lub urnach w zbioro-
wych mogiłach, na podstawie karty zgonu 
wydanej dla każdego zmarłego dziecka 
lub świadectwa pochodzenia wydanego 
przez szpital. Zwłoki wydawane są przez 
szpital w trumience zawierającej ciała lub 

prochy nawet powyżej 50 zmarłych i tak je 
się chowa. Jest to racjonalne, ale niezgod-
ne z prawem.

Przepisy określają, bowiem, wymiary 
grobów ziemnych, murowanych i urno-
wych rodzinnych, dopuszczają mogiły 
zbiorowe. Przy pochówku kilkudziesięciu 
trumienek czy urn, zachowanie wynikają-
cych z przepisów wymiarów grobu i odle-
głości pomiędzy trumnami, jest jak najbar-
dziej wskazane z przyczyn ekonomicznych 
i społecznych. Koszty pogrzebu są mniej-
sze, łatwiej jest otoczyć je właściwą opieką.

Skoro prawo o aktach stanu cywilnego 
i rozporządzenie w sprawie pisemnego 
zgłoszenia urodzenia dziecka nie różnicują 
tych dwóch zdarzeń i nakazują dokonać 
zgłoszenia urodzenia martwego dziecka, 
to powstaje pytanie, czy obowiązkiem 
zgłoszenia do USC objęte są wszystkie 
przypadki, nawet te z bardzo wczesnej 
fazy ciąży? Okazuje się, że nie. Wynika to 

z faktu, że tylko kom-
pletnie wypełniony 
dokument pisemnego 
zgłoszenia urodzenia 
dziecka, zawierają-
cy informację o  płci 
umożliwia wystawie-
nie aktu urodzenia. Jak 
przyjął Naczelny Sąd 

Administracyjny w wyroku z dnia 1 kwiet-
nia 2009 r. (sygn. akt II OSK 464/2008), dla 
dziecka martwo urodzonego, którego 
płci nie da się określić, nie jest możliwe 
wystawienie aktu urodzenia. NSA zauwa-
żył, że akt urodzenia martwo urodzonego 
dziecka musi zawierać wszystkie dane wy-
magane przepisem art. 40 ust. 2 ustawy 
Prawo o aktach stanu cywilnego, w tym 
nazwisko, imię i płeć dziecka. NSA wyja-
śnił, że płeć dziecka rzutuje na nadanie 
mu imienia i końcówki nazwiska w formie 
żeńskiej lub męskiej.

W rezultacie należy przyjąć, że w przy-
padku martwego urodzenia szpital ma 
obowiązek wysłać do USC pisemne zgło-
szenie urodzenia dziecka tylko wtedy, gdy 
zostanie ustalona jego płeć. Jeżeli płci nie 
ustalono, to pisemnego zgłoszenia uro-

na czasie

W minionych latach kilkakrotnie zmieniły się 
przepisy dotyczące pochówków dzieci martwo 

urodzonych, ale jest wiele pytań związanych z wła-
ściwym postępowaniem ze zwłokami tych dzieci. 
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dzenia dziecka nie dokonuje się, ponieważ 
na jego podstawie nie będzie można spo-
rządzić aktu urodzenia.

Z powyższego wynika, że obowiązek 
wysłania do USC pisemnego zgłoszenia 
urodzenia dziecka nie jest powiązany 
z medycznym rozróżnieniem poronienia 
i martwego urodzenia. Zgłoszenie urodze-
nia do USC zależy natomiast od posiadania 
wiedzy o płci dziecka. Nawet, jeśli ciąża 
trwałą krócej niż 22 tygodnie, ale ustalono 
płeć dziecka, szpital powinien zawiadomić 
USC o urodzeniu.

Ustalenie płci martwo 
urodzonego dziecka

Ustalenie płci płodu 
warunkuje możli-
wość zgło -
s z e n i a  d o 
USC i  uzy-
skania aktu 
u r o d ze nia . 
W  przypad-
ku ciąży, któ-
ra trwała ponad 
22 tygodnie, zwykle 
płeć płodu można 
ustalić za pomocą 
standardowych 
badań. Gdy do 
zakończenia ciąży 
doszło we wcze-
snej jej fazie zwykłe 
badania nie pozwalają na okre-
ślenie płci dziecka. W takiej sy-
tuacji o tym, czy będzie moż-
na zgłosić urodzenie dziecka 
do USC, zadecydują rodzice, 
którzy mogą (ale nie muszą) 
wnioskować o przeprowadze-
nie badań genetycznych w celu 
ustalenia płci martwo urodzone-
go dziecka. Badania genetyczne nie 
są finansowane przez NFZ 
i w związku z tym ich koszt 
muszą pokryć rodzice.

Przeprowadzenie badań genetycznych 
niesie ze sobą jeszcze jedną komplikację: 
jak wcześniej wspomniałem, termin na 
zgłoszenie martwego urodzenia wynosi 
3 dni (art. 38 ust. 2 Prawa o aktach stanu 
cywilnego). W przypadku oczekiwania na 
wyniki badań genetycznych termin ten ra-
czej nie będzie dotrzymany. Czy w związku 
z tym upływ tego terminu będzie skutko-
wał brakiem możliwości zgłoszenia dziec-
ka do USC? Moim zdaniem termin ten ma 
charakter instrukcyjny, jego nie-
dotrzymanie nie pozbawia 
możliwości ubiegania 
się o wystawienie 
aktu urodzenia.

W związku z wymogiem podania płci 
dziecka dla uzyskania w USC aktu urodze-
nia, rodzice czasami zwracają się do leka-
rzy, aby płeć wpisano do dokumentów na 
zasadzie „uprawdopodobnienia”. Upraw-
dopodobnienie polega na wskazaniu płci 
martwo urodzonego dziecka na podsta-
wie odczuć matki. Ministerstwo Zdrowia 
w 2012 r. wyjaśniło, że nie istnieją przepisy 
prawa, które nakazywałyby pracownikowi 
podmiotu leczniczego uprawdopodobnie-
nie płci w sytuacji wczesnej ciąży. W re-

zultacie Ministerstwo nie zaleca 
stosowania uprawdopodob-

nienia płci.

Pochówek 
dzieci  
martwo 
urodzonych

Kolejną waż-
ną k westią  jest 
możliwość dokona-

nia pochówku mar-
two urodzonego dziecka. 

Problematykę pochówku 
reguluje ustawa z  dnia 

31 stycznia 1959 r. o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687) oraz 

wydane na jej podstawie rozpo-
rządzenia wykonawcze.

Zgodnie z  rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 

7 grudnia 2001 r. w sprawie 
postępowania ze zwłoka-
mi i szczątkami ludzkimi 
(Dz. U. 2001, nr 153, poz. 

1783) za zwłoki uważa się 
ciała osób zmarłych i dzie-

ci martwo urodzonych bez 
względu na czas trwania 

ciąży. Z przepisu wyni-
ka, że istnieje moż-

liwość pocho-
wania dziecka 
martwo urodzo-

nego niezależnie od 

tego, czy ciąża trwała co najmniej 22 tygo-
dnie. Przepisy o pochówku nie stosują po-
działu na martwe urodzenia i poronienia.

Bardzo ważne jest to, że brak pełnej 
wiedzy o martwo urodzonym dziecku, 
np. nieustalenie jego płci, nie stanowi 
przeszkody w  sprawieniu pochówku. 
Możliwe jest pochowanie dziecka mar-
two urodzonego, dla którego – wobec 
nieustalenia płci – nie sporządzono aktu 
urodzenia. Takie wyraźne zezwolenie na 
pochówek dzieci martwo urodzonych jest 
wynikiem nowelizacji ustawy o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych z dnia 26 
maja 2011 r. Znowelizowany art. 11 ust. 
5a ustawy stanowi obecnie, że: „W przy-
padku dziecka martwo urodzonego, 
bez względu na czas trwania ciąży, dla 
którego na wniosek osoby uprawnionej 
do pochowania (…) sporządzono kartę 
zgonu (…), nie jest wymagana adnotacja 

urzędu stanu cywilnego o zarejestrowa-
niu zgonu .̋

Podstawą do dokonania pochówku 
dziecka martwo urodzonego jest karta 
zgonu. Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. 
w sprawie wzoru karty zgonu oraz spo-
sobu jej wypełniania (Dz.U. 2001, nr 153, 
poz. 1782), kartę zgonu wystawia się dla 
dziecka martwo urodzonego bez względu 
na czas trwania ciąży, gdy osoby upraw-
nione do pochówku (np. rodzice) chcą po-
chować dziecko. Gdy rodzina nie składa 
wniosku o wydanie karty zgonu, karty tej 
nie sporządza się.

Powstaje jednak wątpliwość, czy 
w przypadku dzieci, których płci nie usta-
lono, możliwe jest wystawienie karty 
zgonu. Z treści rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2001 r. 
w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposo-

bu jej wypełniania wynika, że karta zgonu 
ma zawierać informację o płci zmarłego 
oraz jego imię i nazwisko. Rozporządzenie 
nie zawiera wskazówek, jak postępować 
w przypadku, gdy płci nie ustalono. Jest 
to z pewnością niedoskonałość regulacji 
prawnej, która nie wzięła pod uwagę po-
chówku dziecka, którego płci nie ustalono. 
Trudno zatem udzielić jakichś wskazówek, 
jak tę trudność przezwyciężyć. Jednak 
z uwagi na jednoznaczne rozstrzygnię-
cie w ustawie o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych, że pochówek takiego dziecka 
jest dopuszczalny, rozporządzenie wyko-
nawcze do tej ustawy nie może blokować 
stosowania ustawy. W tej sytuacji uwa-
żam, że w karcie zgonu dziecka martwo 
urodzonego można pominąć wskazanie 
płci lub wskazać, że płeć była niemożliwa 
do ustalenia.

(MJ)

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, co ma zrobić lekarz, 
jeśli nie da się określić płci martwo urodzonego dziecka ze 
względu na wczesną jego fazę rozwoju, a rodzic nalega na 
pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka do urzędu stanu cy-
wilnego.

W stanowisku Ministerstwa Zdrowia nadesłanym do re-
dakcji czytamy, że rodzice od podmiotu leczniczego powinni 
uzyskać informację, że przesłanie do USC dokumentu pi-
semnego zgłoszenia urodzenia dziecka bez określenia płci 
nie pozwoli na rejestrację martwego urodzenia dziecka (nie 
pozwalają na to przepisy ustawy z dnia 29 września 1986 r. – 
Prawo o aktach stanu cywilnego). Jedyne, co można zapropo-
nować rodzicom w tej sytuacji, to określenie płci za pomocą 
badań genetycznych tkanek płodu (wykonanie tych badań 
w takim celu nie jest finansowane przez NFZ). Dodatkowo, 
jak informuje Krzysztof Bąk, rzecznik prasowy Ministerstwa 
Zdrowia, „nie istnieją przepisy prawa, które nakazywałyby 
pracownikowi podmiotu leczniczego uprawdopodobnienie 
płci w sytuacji bardzo wczesnej ciąży. Określanie we wczesnej 
ciąży płci płodu, długości i ciężaru płodu na podstawie od-
czuć matki należy uznać za niewłaściwe”. Jednak w rozporzą-
dzeniu min. Spraw wewnętrznych i administracji z 22 grudnia 
2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji 
grobów w §3 ust 1 po pkt 1 „nazwisko i imię (imiona) dodaje 

się ust. 3a w brzmieniu „3a, na wniosek osoby, organu lub in-
nego podmiotu uprawnionych lub zobowiązanych do pocho-
wania zwłok księga, o której mowa w ust. 1 podlega, podlega 
uzupełnieniu: 1) w przypadku dziecka martwo urodzonego, 
po okazaniu aktu urodzenia, o dane, o których mowa w ust. 
1. pkt 1, 2 i 14, a jeżeli akt urodzenia nie został sporządzony, 
dane o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 uzupełnia się na pod-
stawie pisemnego oświadczenia rodziców.” No i co? Można?

Zapytaliśmy się również, czy podmiot leczniczy może 
wystawić kartę zgonu bez podania płci dziecka. Stanowi-
sko Ministerstwa Zdrowia jest jednoznaczne: „do dokonania 
pochówku dzieci martwo urodzonych z bardzo wczesnych 
ciąż nie jest konieczne określenie płci martwego płodu. Na 
wniosek osób uprawnionych do pochówku szpital wystawia 
kartę zgonu (z adnotacją, że określenie płci nie jest możli-
we) lub zaświadczenie lekarskie stwierdzające pochodzenie 
szczątków”.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla także, że polskie regu-
lacje prawne nie nakładają na szpital obowiązku poinformo-
wania osób uprawnionych (rodziców) o miejscu pochówku, 
jeżeli pozostawili prawo do pochówku szpitalowi.

Zapytaliśmy także, co zrobić, gdy nie da się określić płci 
martwo urodzonego dziecka ze względu na obojnactwo. Na 
to pytanie nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia
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felieton

Takie myślenie byłoby błędne. Sięgnij-
my do historii grzebania ludzkiego ciała.

Było ono znane od najdawniejszych 
czasów i u najprostszych ludów. Wynika-
ło z szacunku dla ludzkiego ciała i z wiary 
w życie po śmierci. Pogrzeb poprzedzało 
odpowiednie przygotowanie.

W Izraelu np. obowiązek pogrzebania 
zmarłego ojca spoczywał na jego synach; 
pobitych na wojnie grzebała armia – był 
to obowiązek a zarazem uczynek miłosier-
dzia. Okresowi żałoby towarzyszyły sto-
sowne obrzędy: rozdzieranie szat, strzy-
żenie włosów, zawodzenie płaczek oraz 
namaszczenie ciała zmarłego. Wszystkie 
te obrzędy stanowiły przygotowanie zmar-
łego do spokojnego odpocznienia i przyłą-
czenia go do jego ludu – „do jego ojców”. 
Grzebano w grobowcach. W tym też celu 
dokonywano zakupu pola lub stosowne-
go miejsca w jakimś ogrodzie (np. Józef 
z Arymatei).

Chrześcijanie co prawda odrzucili 
niektóre zwyczaje, zachowali natomiast 
grzebanie ludzkiego ciała w katakumbach 
i na cmentarzach. Pogrzeb chrześcijański 
cechowała cześć dla ciała uświęconego 
działaniem Ducha Świętego, nadzieją na 
dzień Paschy oraz ze względu na samego 
Jezusa, którego złożono do grobu. Miało to 
swoje uzasadnienie w Piśmie św. Nowego 
Testamentu: …ciało wasze jest świątynią 
Ducha Świętego, który w was jest, a którego 
macie od Boga…(1 Kor 6, 19); …jeżeli miesz-
ka w was Duch Tego, który wskrzesił z mar-
twych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa 
z martwych, przywróci wasze śmiertelne cia-
ła mocą mieszkającego w was swego Ducha 
(Rz 8, 11), „To bowiem jest wolą Ojca Mego, 
aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, 
miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym ( J 6,40). 

Chrześcijanie przez całe wieki grzebali 
zmarłych w ziemi. Miało to to również swo-
je uzasadnienie w Biblii: człowiek wzięty 
z ziemi do ziemi wraca. Bogate obrzędy 
pogrzebowe były świadectwem szacunku 
dla zmarłych.

Wielu z nas pamięta pogrzeb św. Jana 
Pawła II. Uroczyste obrzędy, pełne powagi 
i dostojeństwa towarzyszyły ostatniej ziem-
skiej drodze papieża. Był to czas modlitwy 
i  refleksji a  zarazem hołdu składanego 
Wielkiemu Papieżowi. W zestawieniu z tym 
pogrzebem, pogrzeby w naszym wydaniu 
wyglądają niekiedy bardzo mizernie. Sama 
śmierć staje się czymś wstydliwym. Jak naj-
szybciej pozbywamy się ciała zmarłego. Nie 
ma też czuwania modlitewnego przy zmar-
łym. Same obrzędy pogrzebowe są mocno 
okrojone. Ograniczają się do jednej tylko 
stacji – w kościele. 

W kościołach cmentarnych mamy do 
czynienia ze swego rodzaju przemysłem. 
Pośpiech, brak atmosfery modlitewnej, 
zlaicyzowane społeczeństwo. Zatracił się 
gdzieś religijny charakter pogrzebu.

Wróćmy do kremacji. W odległej prze-
szłości Kościół odnosił się z  rezerwą do 
kremacji a nawet był jej przeciwny. Jednak 
już przed rokiem 1983 Kodeks Prawa Kano-
nicznego dopuszczał kremację pod warun-
kiem, że podjęta decyzja nie była sprzecz-
na z zasadami wiary chrześcijańskiej (por. 
kanon 1184). Warto przytoczyć opinię 
Świętego Oficjum z roku 1963 r. w spra-
wie kremacji. W wydanej Instrukcji za-
znaczono, że kremacja jest dziś często 
pożądana, nie z powodu nienawiści do 
Kościoła lub obyczajów chrześcijańskich, 
ale jedynie z racji związanych z higieną, 
z racji ekonomicznych czy innego rodzaju, 
w płaszczyźnie publicznej czy prywatnej. 
To samo Święte Oficjum wyjaśniało jed-

Co z kremacją?

Nie stanowi to jeszcze 
powszechnego zwycza-
ju, jednak coraz częściej 
jesteśmy świadkami po-
grzebów z urną. 

Czyżby Kościół kato-
licki miał zamiar odstą-
pić od tradycyjnych po-
grzebów?

Ks. Tomasz Jerzy Król
Duszpasterz Przedsiębiorców 
Pogrzebowych i Administratorów 
Cmentarzy

nocześnie, że kremacja nie przeszkadza 
Bożej Wszechmocy w odbudowaniu ciała 
ani też nie godzi w dogmaty wiary.

We wprowadzeniu do Obrzędów Po-
grzebowych w punkcie 15 zaznaczono: 
Tym, którzy wybrali spalenie zwłok, należy 
udzielić pogrzebu chrześcijańskiego, chyba 
że na pewno wiadomo, iż podjęli tę decy-
zję z motywów przeciwnych zasadom wiary 
chrześcijańskiej. Nowe Prawo Kanonicz-
ne zatwierdzone przez Jana Pawła II z 25 
stycznia 1983 r. potwierdziło poprzednią 
praktykę: Kościół usilnie zaleca zachowanie 
pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmar-
łych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie 
została wybrana z pobudek przeciwnych 
nauce chrześcijańskiej ( kan. 1176 § 3).

Wspomniane Wprowadzenie zaleca, 
aby obrzędy ostatniego pożegnania, jeśli 
są ku temu warunki, odbyły się w budynku 
krematorium, a nawet w samej sali krema-
torium, jeżeli nie ma innego odpowiedniego 
miejsca. Oznacza to, że wszystkie obrzędy 
pożegnania powinny odbywać się przed 
spopieleniem zwłok. Modlitwy obrzędo-

we dotyczą bowiem ciała zmarłego, a nie 
jego prochów. O tym wspomina również 
Wprowadzenie do Obrzędów pogrzebu 
związanych z kremacją, zatwierdzonych 
przez Konferencje Episkopatu Polski z roku 
2010 r. W obrzędach nad urną nie używa się 
określenia „ciała ludzkiego” lecz „docze-
sne szczątki zmarłego”. Przed złożeniem 
urny do grobu, kapłan kropi grób wodą 
święconą i mówi: Panie Boże, pobłogosław 
ten grób, w którym składamy urnę z docze-
snymi szczątkami naszego brata( naszej sio-
stry)… Rzucając zaś grudkę ziemi na urnę 
wypowiada słowa: Z  prochu powstałeś 
i prochem jesteś, ale Pan cię wskrzesi w dniu 
ostatecznym. 

Kościół wyrażając zgodę na kremację 
domaga się zarazem godnego pochówku.

Wydany ostatnio dokument Stolicy 
Apostolskiej „Ad resurgendum cum Chri-
sto” z 15 sierpnia 2016 roku przez Kongre-
gację Nauki Wiary, zaznacza wyraźnie, że 
prochy zmarłego muszą być pochowane 
z zasady w miejscu świętym czyli cmenta-
rzu lub jeśli trzeba w kościele albo na terenie 

przeznaczonym na ten cel przez odpowied-
nie władze kościelne.

Powyższa Instrukcja wyraźnie ostrzega 
przed rozdzielaniem prochów, zabrania roz-
sypywania prochów w powietrzu, na ziemi 
lub w wodzie, zabrania też przerabiania na 
pamiątki, biżuterię lub inne przedmioty.

W ostatnim punkcie tej Instrukcji czyta-
my: W przypadku gdy zmarły notorycznie żą-
dał kremacji i rozrzucenia własnych prochów 
w naturze z powodów sprzecznych z wiarą 
chrześcijańską należy, zgodnie z prawem, 
odmówić przeprowadzenia uroczystości po-
grzebowych.

Z powyższych rozważań wynika, że 
Kościół stoi na straży ludzkiej godności, 
żąda szacunku dla ciała ludzkiego. Dlatego 
obrzędy pogrzebowe mają charakter na 
wskroś religijny. Przewidziane modlitwy 
wyrażają wiarę w zmartwychwstanie ciał.

Obowiązkiem duszpasterzy jak i zakła-
dów pogrzebowych jest zapewnienie jak 
najgodniejszego pochówku, nacechowa-
nego powagą i szacunkiem dla zmarłego 
jak i jego rodziny.

R E K L A M A
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wywiad

Audycję „Wieczór w TOK FM” prowadził 
redaktor Paweł Sulik. Przedstawił gości, spy-
tał, czym się zajmują, był nieco zaskoczony, 
że polskie prawo pozwala, aby uroczystość 
pogrzebową prowadzili świeccy celebranci. 
Może to już niedługo potrwa i tu też nadejdzie 
dobra zmiana, tymczasem jeszcze prawo na to 
zezwala. 

Kolejne pytanie brzmiało, gdzie trzeba 
zgłaszać taki pogrzeb? Pani Anna rzeczowo od-
powiedziała, że wystarczy powiadomić zakład 
pogrzebowy, że nie będzie mszy i księdza, tylko 
świecki mistrz lub mistrzowie ceremonii. 

Borowikowie
w TOK FM
„Szyjemy pogrzeby na miarę”
 
To nieczęste wydarzenie, 
aby media zapraszały do studia 
przedstawicieli branży 
pogrzebowej. Jeśli już, to 
w okolicach Święta Zmarłych. 
Ale wiosną, gdy wszystko 
ożywa, rozkwita, chyba 
nigdy! Aż tu radio TOK FM 
zrobiło wyłom i zaprosiło 
Annę i Jacka Borowików, 
by porozmawiać z nimi 
o świeckich obyczajach 
pogrzebowych. 

Zaciekawiło mnie pytanie: czy zdarzyło się, aby zakład po-
grzebowy odmówił organizacji świeckiego pogrzebu. Na szczę-
ście nie. Powoływanie się na klauzulę sumienia, modne wśród 
pewnej grupy lekarzy, do branży nie dotarło. Chowamy wszyst-
kich: wiernych i niewiernych, wyznawców każdej religii i bezboż-
ników. To nie liberalizm, to branżowy obowiązek.

Po tym wstępie Anna i Jacek opowiedzieli, jak przebiega 
świecka ceremonia, dodając na koniec, że jest ona bardzo podob-
na w większości krajów świata, różnić może się tylko drobiazgami. 
Ten ceremoniał nie jest skodyfikowany, o co też pytał prowa-
dzący, i nie jest to naśladownictwo celebry religijnej. Szczegóły 
wszyscy nasi czytelnicy znają, wiec nie ma sensu tej opowieści 
relacjonować. Warto natomiast przywołać fragmenty późniejszej 
rozmowy, pełne pytań o szczegóły.

Strój
Redaktor Paweł Sulik: - Jak się Państwo ubierają?
Anna Borowik: - Strojem mistrza ceremonii, jako mówcy 

publicznego, od 1810 roku, jest czarna toga. Nasze togi są uszyte 
według kroju trzynastowiecznej togi doktorskiej. 

RPS: - Tak jest do tej pory? Mistrzowie ceremonii ubierają się 
w średniowieczne togi? Skąd je Państwo mają?

AB: - Nasze uszyła bardzo ciekawa firma z Sulejówka, która 
szyje stroje dla zmarłych, ale też dla żywych, którzy z branżą 

współpracują, a więc dla pracowników zakładów pogrzebo-
wych i mistrzów ceremonii.

Jacek Borowik: - Krojów tóg jest kilka. Ale ucznio-
wie nasi, mistrzowie ceremonii przez nas wyszkole-

ni, noszą takie togi jak my. Działają oni już w kilku-
nastu polskich miastach. Ta toga to jakby nasza 

pieczęć zaświadczająca, że mistrz tak ubrany 
będzie prowadził ceremonię według naszych, 
sprawdzonych tysiąckrotnie, wzorców tak, 
jakbyśmy to my prowadzili.

Oprawa
RPS: - W ceremonii pogrzebowej waż-

na jest muzyka. Kto decyduje, jakie utwo-
ry będą grane?

AiJB: - Oczywiście rodzina, ale czę-
sto podpowiadamy, jakie utwory są 
popularne. Gramy głównie muzykę 
klasyczną: Bacha, Mozarta, Beetho-

vena, Chopina, ale też współczesne 
utwory znanych zespołów rockowych 
i bluesowych. 

RPS: - Czy zdarzają się Państwu im-
prowizacje, czy to jest sztywny ceremoniał, 

w którym na improwizację miejsca nie ma?
AB: - Oczywiście, że improwizacja jest do-

puszczalna, jeśli wynika z czegoś. Ostatnio tak było, że podczas 
czytania wspomnienia o zmarłym, nasz pianista, znakomity mu-
zyk, wyłapał informację, że pochodził on z okolic Lwowa. Po 
uroczystości, kiedy wyprowadzano trumnę, zagrał, chociaż nie 
było tego w programie, wesoło, zawadiacko, popularną piosenkę 
Szczepcia i Tońcia „Nie ma jak w Lwowi”. Rodzina przyjęła ten 
lwowski akcent bardzo, ale to bardzo życzliwie.

RPS: - Czy Państwo mają jakiś specjalny tembr głosu, czy też 
mówicie normalnie?

AiJB: - Mówimy swoim głosem, bez zaśpiewów, bez specjal-
nej modulacji. Czy mówimy wolniej, czy szybciej, to zależy od 
akustyki wnętrza. Jak jest pogłos – mówimy wolniej i dobitniej, 
żeby się słowa nie zlewały, czytamy tak, jak lektor. Nie można za 
szybko, aby nie sprawić wrażenia, że lekceważymy tę uroczystość. 
To musi być godne pożegnanie.

Świecki nie znaczy ateistyczny
RPS: - Czy uroczystości cywilne miewają akcenty religijne?
AiJB: - Oczywiście, jeżeli rodzina sobie tego zażyczy. Może 

być taka sytuacja, że rodzina jest religijna, ale był jakiś powód, 
dla którego ksiądz odmówił odprawienia mszy żałobnej i poże-
gnania zmarłego w kościele. Zdecydowano się więc na ceremonię 
świecką, ale z modlitwą za zmarłego, z pieśniami religijnymi 
i odczytaniem odpowiednich fragmentów Pisma Świętego. Po-
grzeb świecki nie oznacza pogrzebu ateistycznego. Wszystko 
uzgadniamy z rodziną, każdą pieśń, każdą modlitwę. Zdanie 
rodziny jest najważniejsze. My pogrzeby świeckie nazywamy 
pogrzebami szytymi na miarę. 

Dziwne pytanie
RPS: - Czy są w Polsce takie miejsca, gdzie nie ma krzyża 

i można przeprowadzić uroczystość cywilną ateistyczną?
AiJB: - W zasadzie każdy dom pogrzebowy na taką ewentu-

alność jest przygotowany. Obok zwyczajowej kaplicy rzymskoka-
tolickiej, jest pomieszczenie uniwersalne, które można dowolnie 
zaaranżować. Natomiast w domach pożegnań na cmentarzach 
komunalnych nie ma stałych elementów religijnych. Są one uni-
wersalne. Symbole wiary znajdują się w pomieszczeniu obok 
i używa się ich, w zależności od potrzeb. Tak jest, na przykład, na 
Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Powody świeckiego ceremoniału
RPS: - Z jakich jeszcze innych powodów, niż odmowa księdza, 

rodziny decydują się na pogrzeby świeckie?
AiJB: - Przykład pierwszy z brzegu. W rodzinie byli katolicy, 

prawosławni i świadkowie Jehowy. I był konflikt, w jakim obrząd-
ku pochować zmarłego członka tej rodziny. Nie było wspólnej 
zgody na żaden ceremoniał kościelny, więc wybrano świecki, ale 
z poszanowaniem każdej z tych trzech religii. I tu dochodzimy do 
ważnej kwestii – znajomości liturgii pogrzebowej znaczących 
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w naszym kraju wyznań. To jest alfabet 
mistrza ceremonii. Chodzi o znajomość 
pewnych gestów, których nie można wy-
konać, aby nie obrazić innego wyznania, 
gdy w ceremonii uczestniczą wierni róż-
nych religii. W tym przypadku nie moż-
na się było pokłonić nieboszczykowi, bo 
to jest tabu u świadków Jehowy. U nich 
pokłon należy się tylko Bogu. Nie można 
powiedzieć: odchodzący na zawsze z na-
szego grona, tylko: odchodzący z naszego 
grona, bo przecież po zmartwychwstaniu 
się spotkamy.

RPS: - Czy zdarzyło się tak, że w ce-
remonii uczestniczyła muzułmańska ro-
dzina?

JB: - Tak. To był pogrzeb świecki w ro-
dzinie muzułmańsko-chrześcijańskiej, 
z  elementami rytuału pogrzebowego 
obu religii. Był imam, który modlił się za 
zmarłego, a potem zażyczono sobie chrze-
ścijańskiej modlitwy Ojcze nasz. Uznano 
bowiem, że skuteczność chrześcijańskiego 
Boga jest równie wielka, jak Allaha, wiec 
ta modlitwa też będzie miała wpływ na 
zapewnienie zmarłemu życia wiecznego. 

Z krzyżem lub bez
RPS: - Może się mylę, ale pogrzeby 

świeckie kojarzą mi się z  pogrzebami 
urnowymi. 

AiJB: - Dobrze się Panu kojarzą. 80 
procent pogrzebów świeckich to pogrze-
by pokremacyjne.

RPS: - Czy jakiś ksiądz Państwa kiedyś 
krytykował?.

AiJB: - Nie, nigdy. Współpracujemy 
ze sobą, księża uczestniczą często w ta-
kich pogrzebach i wówczas oni wykonują 
elementy religijne, a nie mistrz ceremo-
nii. Bywa też odwrotnie, mistrz ceremo-
nii uczestniczy w pochówku religijnym 
w  świątyni i  profesjonalnie odczytuje 
wspomnienie o zmarłej osobie.

RPS: - Czy w pogrzebach świeckich 
pojawia się na klepsydrach, urnach i trum-
nach znak krzyża?

AB:- Tak, bardzo często. Jak wspomi-
naliśmy, pogrzeby świeckie, inaczej zwane 
humanistycznymi, nie zawsze są ateistycz-

ne. W przypadku ateistów i agnostyków 
używa się symbolu gałązki jodłowej. To 
bardzo stary symbol sięgający starożyt-
nego Rzymu, gdzie na drzwiach domów, 
w których ktoś umarł, wieszano jodłowe 
gałązki lub palemki. Natomiast krzyż ma 
różne znaczenia. Spotykany przy drogach 
oznacza miejsce śmierci kogoś w wypad-
ku, ale nie określa jego religii. Jest też uży-
wany do oznaczania miejsc pochówków 
ogólnie. Podczas wojny stawiano krzyż na 
mogile, nie wnikając, jakiego wyznania był 
zabity. Mówimy: ja na tę sprawę stawiam 
krzyżyk, co oznacza, że rezygnujemy 
z czegoś albo coś kończymy. Krzyż stał się 
symbolem wiary dopiero w 4. wieku po 
śmierci Chrystusa, za sprawą św. Heleny, 
matki Konstantyna Wielkiego. Wcześniej 
był oznaką wstydu, hańby, porażki, czymś 
w rodzaju szubienicy. Przypominał o zdra-
dzie Judasza. Św. Helena uczyniła krzyż 
symbolem chrześcijaństwa. Symbolem 
męki, śmierci i zmartwychwstania Syna 
Bożego.

O rany - baba
RPS: - Czy ludzi konserwatywnych, 

przyzwyczajonych do ceremonii pogrze-
bowych prowadzonych przez księży, 
popów czy pastorów lub rabinów, nie 
bulwersuje, kiedy widzą, że celebrantką 
będzie kobieta?

AB: - Oczywiście, że tak. Jak prowadzę 
kondukt, idę przed karawanem, to wszy-
scy się za mną oglądają, a jak idę chod-
nikiem, to nie mam takiego powodzenia 
(śmiech). 

Pytania intymne
RPS: - Muszę zadać pytanie, na które 

nasi słuchacze pewnie czekają. Państwo 
bierzecie jakąś opłatę za swoją usługę. Jak 
to wygląda, jest stały cennik, czy przyjmu-
jecie, co łaska? 

JB: - Mistrz ceremonii pobiera gażę. 
Jest ona uzależniona od jego rangi, po-
dobnie jak w przypadku adwokata. Im 
wyższa ranga, tym wyższa gaża. Na cenę 
uroczystości pogrzebowej wpływ mają też 
wymagania rodziny, co do muzyki. Jeśli 

chcą, aby wystąpili uznani muzycy, żeby 
grał zespół i żeby był wokalista, to wiado-
mo, że koszt będzie odpowiednio wyższy.

RPS:- Czy ten zawód ma wpływ na 
Państwa duchowość, na wiarę lub niewia-
rę, czy Państwa światopogląd ma wpływ 
na to, co robicie?

A i JB: - Absolutnie. Mistrz ceremonii 
nie może ujawniać własnych poglądów, 
ani się nimi kierować. Wyznacznikiem 
tego, co robimy, są oczekiwania rodziny 
zmarłego. Nie jest też tak, że mistrz cere-
monii świeckiej musi być pusty w środku, 
że musi być ateistą, bo wtedy mu wszyst-
ko jedno. Mistrz ceremonii świeckiej to jest 
zawód jak każdy inny. Od nas wymaga się 
profesjonalnej usługi pogrzebowej, Nasze 
poglądy nikogo nie interesują. Mamy je, 
oczywiście, ale po pracy. Znamy mistrzów 
wierzących, znamy jednego niewierzące-
go i agnostyka. Wszyscy są świetni. 

Podsumowanie
Rozmowa w radiu TOK FM trwała 50 

minut. Nie było ani jednego telefonu 
z protestem w stylu: o czym wy to ga-
dacie, komu potrzebne takie śmiertelne 
wiadomości. 

Powyższy zapis tej rozmowy nie jest 
cytatem, ale autorską interpretacją radio-
wej audycji. 

Redaktor prowadzący żałował, że czas 
programu minął, bo miał jeszcze masę py-
tań. Może będzie ciąg dalszy. Może media 
zauważą, że życie i śmierć są jak papużki 
nierozłączki. Bez życia nie byłoby śmierci, 
beż świadomości śmierci życie traci sens. 
Współczesność wypiera śmierć ze świa-
domości ludzi młodych, wmawia im, że są 
wieczni. Stąd tyle tragedii wśród młodego 
pokolenia. Giną jak muchy, bo nie wierzą 
w śmierć. Czas im uświadomić, że życie 
doczesne ma jednak kres i nie można igrać 
ze śmiercią, bo ona zawsze wygrywa. Prę-
dzej lub później. Brawo TOK FM. Czekamy 
na więcej.

Jan Świderski
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Dlaczego ZUS kontroluje firmy?
Prowadzenie kontroli to ustawowy 

obowiązek ZUS. Co roku inspektorzy Zakła-
du przeprowadzają ponad 80 tys. kontroli 
płatników. Planowane kontrole podnoszą 
jakość i prawidłowość dokumentacji firmo-
wej – zwłaszcza tej finansowej. Bo gdzie są 
pieniądze – tam wszystko musi się zgadzać. 
Dokumenty ubezpieczeniowe i składki to 
czynniki od których zależą świadczenia wy-
płacane przez ZUS: zasiłki, renty czy eme-
rytury. 

Co będzie weryfikował kontroler?
Kontrolerzy z ZUS mogą weryfikować 

praktycznie wszystkie dokumenty związane 
z ubezpieczeniami. Przede wszystkim spraw-
dzą czy wszyscy zatrudnieni zostali prawi-
dłowo zgłoszeni w ZUS. W dalszej kolejności 
inspektor sprawdzi, czy firma prawidłowo 
opłacała składki. Weryfikacja będzie też do-
tyczyć zasiłków wypłacanych przez firmę 
oraz zaświadczeń wystawianych pracowni-
kom. Inspektor przejrzy też treść umów za-
wieranych z pracownikami (zwłaszcza umów 
zlecenia i umów o dzieło). Ze względu na to, 
że dokumentów w firmie jest zazwyczaj bar-
dzo dużo, inspektor kontroli może sprawdzić 
tylko część dokumentów z ostatnich kilku 
lat. UWAGA! Jeśli w firmie trwa inna kontrola 
(np. z urzędu skarbowego) to inspektor z ZUS 
będzie musiał poczekać (umówi się na inny 
termin) bo w firmie nie może trwać jedno-

cześnie więcej niż jedna kontrola. Wyjątkiem 
jest sytuacja gdy przedsiębiorca wyraża na 
to zgodę.

Jakie dokumenty przygotować?
Należy pamiętać, że inspektor będzie 

potrzebował miejsca do pracy. Warto o to za-
dbać wcześniej. Zazwyczaj wystarczy biurko, 
krzesło oraz dostęp do gniazdka elektrycz-
nego (gdzie inspektor podłączy komputer). 
Jeśli firma nie może przygotować miejsca 
pracy dla inspektora, to można się umówić, 
aby kontrola odbyła się w placówce ZUS.

Od czego zaczyna się kontrola?
ZUS zawsze uprzedza o podjęciu kontro-

li. Firma otrzyma zawiadomienie – pocztą 
lub od inspektora. Z zawiadomienia firma 
dowie się jaki będzie przedmiot kontroli. 
Od chwili otrzymania zawiadomienia firma 
ma od 7 do 30 dni na przygotowanie się do 
kontroli (zależy od wielkości firmy). Oczywi-
ście firma nie musi koniecznie czekać 7 dni 
i może poprosić ZUS, aby procedura rozpo-
częła się szybciej. 

Inspektor rozpocznie swoje zadania od 
wręczenia szefowi firmy imiennego upo-
ważnienia do przeprowadzenia kontroli. In-
spektor okaże też legitymację, na podstawie 
której można sprawdzić, że jest to faktycz-
nie osoba skierowana do kontroli w firmie. 
W upoważnieniu również będzie informacja 
o planowanej dacie zakończenia procedury. 

Przedsiębiorcy zazwyczaj obawiają się wizyty inspektora kontroli. Okazuje się, że zupełnie 
niepotrzebnie. Bo przecież kontrola ma na celu sprawdzenie, czy firmowe dokumenty są 
prawidłowe. A jeśli coś wymaga poprawy, to inspektor kontroli doradzi jak to zrobić. Jest to 
ważna wiedza, jaką przedsiębiorca może otrzymać zupełnie za darmo.

porady

Maciej Raszewski
Główny Specjalista ZUS

Spokojnie, to tylko 
kontrola z ZUS!

Szef firmy może sam załatwiać wszystkie 
formalności z inspektorem kontroli ale może 
też upoważnić pracownika do reprezento-
wania firmy. Takie upoważnienie musi mieć 
formę pisemną. Warto udzielić pełnomocnic-
twa pracownikowi firmy, którego obowiązki 
służbowe związane są ubezpieczeniami spo-
łecznymi (np. pracownik służb kadrowo-pła-
cowych lub księgowy). To usprawni przebieg 
kontroli i skróci czas jej trwania.

Ile trwa kontrola?
Kontrola nie może trwać w nieskończo-

ność. Jej długość określają przepisy: 12 dni 
roboczych dla mikroprzedsiębiorców, 18 
dni roboczych dla małych przedsiębiorców, 
24 dla roboczych średnich przedsiębior-
ców, 48 dni roboczych dla pozostałych 
(większych firm).

Jeśli kontrolowany podmiot nie jest 
przedsiębiorstwem (ale np. urzędem lub 
szkołą) to kontrola musi się skończyć w ciągu 
miesiąca. Jeśli sytuacja jest bardzo skompli-
kowana i inspektor musi uzyskać dowody lub 
opinie instytucji zewnętrznych, to kontrola 
może zostać przedłużona do 2 miesięcy.

Czym kończy się kontrola?
Czynności kończą się zawsze sporządze-

niem protokołu kontroli. Zawiera on szcze-
gółowy opis ujawnionych w trakcie kontroli 
nieprawidłowości, które firma powinna po-
prawić. Protokół zawiera także przedstawie-
nie dowodów oraz podstaw prawnych. Waż-
nym elementem protokołu jest pouczenie, 
z którego dowiemy się o prawie do składania 
zastrzeżeń. 

Czy można się odwołać?
Przedsiębiorca może wnieść zastrze-

żenia do protokołu kontroli. Ale ma na to 
ograniczony czas – dwa tygodnie od dnia 
otrzymania protokołu. Zastrzeżenia muszą 
mieć formę pisemną i zawierać dokumenty 
dowodowe. Inspektor kontroli musi zawsze 
się odnieść do zastrzeżeń i na nie odpowie-
dzieć. Może też podjąć dodatkowe czynności 
kontrolne.

Jeśli firma nie wnosi zastrzeżeń, to ma 
30 dni na przesłanie do ZUS poprawionych 

dokumentów. Muszą to być wszystkie doku-
menty wskazane w protokole kontroli, jako 
wymagające skorygowania lub uzupełnienia. 

Jeśli z protokołu kontroli wynika, że do-
kumentacja nie zawiera żadnych błędów lub 
uchybień (tzw. protokół bezwynikowy), to 
firma nie musi robić nic.

Kilka praktycznych porad dla szefów
Po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli, 

przygotuj wcześniej dokumenty, które in-
spektor będzie sprawdzał. Jeśli dostanie od 
firmy przygotowane dokumenty już pierw-
szego dnia, to znacznie usprawni jego pracę.

Zastanów się, kto w firmie może ją re-
prezentować przez inspektorem kontroli. 
Wybierz osobę, która na co dzień zajmuje 
się przygotowaniem dokumentów dla ZUS. 

Taki pracownik będzie łatwo komunikował 
się z inspektorem kontroli.

Jeśli firma nie posiada odpowiedniego 
zaplecza (np. biurowego), z którego mógłby 
skorzystać inspektor, lub w firmie panuje 
hałas lub jest zimno, ustal z inspektorem, aby 
kontrola odbyła się w jednostce ZUS.

Od inspektora kontroli można się wiele 
nauczyć. Jeśli masz pytania na temat ubez-
pieczeń lub prawidłowej dokumentacji to 
inspektor na nie odpowie. Jeśli nie wiesz jak 
poprawić dokument, to również zwróć się do 
inspektora. Inspektorzy mają dużą wiedzę 
i chętnie się nią dzielą.

Na zawiadomieniu o kontroli znajduje się 
imię i nazwisko inspektora oraz jego numer 
telefonu. W przypadku pytań - zadzwoń.

R E K L A M A
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obyczaje

W trakcie trwania Targów MEMENTO 
2016, na spotkaniu przedstawicieli pol-
skich firm pogrzebowych z panią Teresą 
Saavedra, prezydentem światowej orga-
nizacji pogrzebowej FIAT-IFTA oraz z jej 
sekretarzem, panem Gerardem Knapem, 
poruszono rolę krajowych organizacji po-
grzebowych w pracy na rzecz zachowania 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe 
podjęło się zadania, aby na listę krajowe-
go i światowego niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego UNESCO, wpisano 
unikatowy obyczaj polski. Stworzono Ko-
mitet ds. Dziedzictwa Narodowej Kultury 
Niematerialnej działający pod egidą PSP, 
a jego przewodniczącą została pani Maria 
Michalak ze Szczecina.

Po przeanalizowaniu wielu propozycji, 
na pierwszy ogień postanowiono wziąć 
święto zwane „RĘKAWKA”, obchodzone co 
roku, we wtorek po Wielkanocy. Jest to je-
dyny dzień w roku, kiedy można zwiedzić 
malowniczy kościółek św. Benedykta, obok 
którego odbywa się wielki odpust, u stóp 
Kopca Krakusa. Pierwszy opis obchodów Rę-
kawki pochodzi z drugiej połowy XVI wieku 
i znajduje się w „Księgach Hetmańskich” 
Stanisława Sarneckiego, opisujących m.in. 
obrzędy polskie. 

Tradycja nazwę Rękawka  wiąże z legen-
dą o królu Kraku. Po jego śmierci lud usypał 
mu wspaniały grobowiec na prawym brze-
gu Wisły, naprzeciw wzgórza wawelskiego. 
Ziemię na ten grobowiec-kopiec noszono 

w czym kto mógł, najczęściej w rękawach 
ubrań, wówczas bufiastych – stąd nazwa. 
A w istocie nazwa ta wywodzi się z języka 
starosłowiańskiego i jest pochodną czeskie-
go słowa „rakew” oznaczającego trumnę, 
ewentualnie serbskiego „raka”, czyli grób. 
Rękawka pierwotnie była pogańskim świę-
tem wiosny, podczas którego czczono Dzie-
wannę, uosobienie „zmartwychwstałej” 
przyrody i topiono kukłę Marzanny, bogini 
zimy, z okazji śmierci zimy urządzano swo-
iste uczty, które można by nazwać stypa-
mi. Święto to obchodzono w dzień, który 
w naszym kalendarzu ma datę 21 marca. 
Dlatego po wprowadzeniu chrześcijaństwa 
na te tereny, u stóp kopca Kraka – miejsca 
pogańskich kultów, zbudowano niewielki 
kościółek pod wezwaniem św. Benedykta, 
którego święto przypada 21 marca. Tym 

Krakowskie Święto 
„RĘKAWKA”
Ocalmy dla nas i dla świata polskie niematerialne dziedzictwo kulturowe, 
jakim jest Krakowska Rękawka.

Kowal

Piekarnia

sposobem święto pozostało, tylko cześć od-
dawano już komu innemu. Jednak tradycja 
obchodów Rękawki była niezwykle silna. 
Jak donoszą kroniki, jeszcze w XIX wieku na 
Kopcu organizowano symboliczne stypy po-
grzebowe za zmarłych, którym poświęcano 
chleb, jabłka, a przede wszystkim jajka, które 
w pradawnych wierzeniach miały moc zjed-
nywania dobra, obrony przed złem, a jako 
źródło życia, zasilały dusze zmarłych. 

Ta tradycja przetrwała w Polsce w po-
staci dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek, 
jednak w Krakowie kultywowano Rękawkę 
w formie zbliżonej do tej sprzed wieków, 
urządzając na kopcu stypy ku czci zmarłych 
i zrzucając pożywienie ze szczytu w ręce 
oczekującej na dole biedoty, a w dzień św. 
Benedykta urządzano u stóp kopca huczne 
odpusty. 

W  2001 r. Dom Kultury „Podgórze”, 
wspierany przez drużynę Wojów Wiślań-
skich „Krak” postanowił powrócić do korzeni 
i przygotować rekonstrukcję dawnych oby-
czajów. Od tego czasu co rok organizatorzy 
zapraszają uczestników rekonstrukcji i wi-
dów do wspólnej zabawy w święto Rękawki, 
we wtorek po Wielkanocy.

W trakcie trwania imprezy odbywają 
się korowody i prezentacje postaci z legend 
związanych z Wiślanami (Świst i Poświst, 
Krak i Wanda, Smok)

Równolegle prowadzone są: warsztat 
powroźniczy, warsztat garncarski, gry i tań-
ce,, można też podziwiać wystawę przygoto-
waną przez Muzeum Archeologiczne

Maria Michalak, sprawująca funkcję prze-
wodniczącej naszego Komitetu ds. Dziedzic-
twa Narodowej Kultury Niematerialnej wraz 

W programie święta Rękawki  
są m.in.:

• Bieg wojów w pełnym uzbrojeniu 
dookoła Kopca

• Dziewczęcy Korowód Wiosenny i obrzęd 
Marzanny

• Przywitanie Białek i Wojów
• Pokaz musztry ułańskiej w wykonaniu 

Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. 
Józefa Piłsudskiego

• Wróżba pomyślności grodu Kraka
• Przedstawienie „Legenda o księciu 

Kraku” w wykonaniu Drużyny Wojów 
Wiślańskich „Krak”

• Bitwa Wiślan z najeźdźcami z Wielkich 
Moraw

• Przedstawienie „Księżniczka Wanda” - 
Drużyna Wojów Wiślańskich „Krak”

• Pogrzeb księcia Kraka i sypanie kopca

Święto Rękawki Tygodnik Ilustrowany 7/19 maja 1860
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z Barbarą Zawadzką, dyr. Biura PSP, udały 
się 18 kwietnia do Krakowa, aby naocznie 
przekonać się o tym, czy Rękawka jest warta 
wpisu na listę dziedzictwa krajowego i świa-
towego. 

Okazało się, że jest to naprawdę świetna 
impreza, która uczy o zapomnianych przez 
większość obyczajach naszych przodków, 
jest jednocześnie okazją do zaprezentowa-
nia scen z życia codziennego dawnych Sło-
wian, prezentacji strojów, jakie nosili na co 

dzień, i rynsztunku wojów. To także dosko-
nała zabawa dla dorosłych i dzieci, zarówno 
występujących jak i zwiedzających. Bardziej 
współcześni wojowie – szwadron ułanów, 
choć z  innej epoki, także zaprezentowali 
nam sporo doskonałej jazdy konnej, a piękne 
konie podbiły serca widzów wyszkoleniem 
i proszeniem o pogłaskanie. 

Obie byłyśmy pełne podziwu dla zapału 
w organizowaniu święta jakim wykazali się 

Drużyna Wojów Wiślańskich „Krak” i pani 
Iwona Wernikowska z Centrum Kultury Pod-
górza oraz Rada krakowskiej Dzielnicy XII 
Podgórze. Do wojów Kraka dołączyły rów-
nież drużyny z innych miejscowości. Obie 
żałowałyśmy, że w naszych miastach nie 
odbywają się tego rodzaju obchody świąt 
zadusznych. Organizatorzy Rękawka obiecali 
nam pomoc i współpracę przy naszych sta-
raniach o jego wpis na listę niematerialnych 
dóbr kultury Polski i świata.

Następnego dnia udałyśmy się wraz 
z panem Januszem Kwaterą, który to spotka-
nie zaaranżował, za co dziękujemy, do Pałacu 
Wielopolskich – dzisiejszego budynku Magi-
stratu Krakowskiego (przy placu Wszystkich 
Świętych), na spotkanie z zastępcą prezy-
denta miasta ds. polityki społecznej, kultu-
ry i promocji - Andrzejem Kuligiem i panią 
Elżbietą Kantor p.o. dyrektora wydziału pro-
mocji i turystyki. W bardzo miłej atmosferze 
porozmawialiśmy o naszym zainteresowa-

niu krakowską Rękawką, o wspólnym celu 
propagowania i zachowania dla następnych 
pokoleń barwnych obyczajów z przeszłości. 
Okazało się, że Miasto Kraków również my-
śli o liście światowego dziedzictwa kultury 
UNESCO, pragnie wpisania na tę listę obycza-
ju budowania szopek krakowskich, Lajkonika 
i właśnie Rękawkę.

Postanowiliśmy, że w tych staraniach 
będziemy się wzajemnie wspierać i współ-
pracować.

W naszej ocenie wizyta w Krakowie była 
owocna dla realizacji naszego celu: wpisania 
Rękawki na listę UNESCO. 

I tu apel do naszych członków – Rękawka 
to coroczna impreza organizowana w każ-
dy wtorek po Wielkanocy. Znajdźcie czas 
i pojedźcie do Krakowa w przyszłym roku  
3 kwietnia. Naprawdę warto.

Maria Michalak
Barbara Zawadzka

Wojowie
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projekt

USTAWA
z dnia 

O ZMIANIE USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 
Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 

1948, 2036 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2 i 38) w art. 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła 

lub związku wyznaniowego, a także osobie, o której mowa w art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2126 oraz z 2016 r. poz. 749 i 1250), jeżeli pokryły koszty pogrzebu.”

Art. 2. W sprawach o zasiłek pogrzebowy wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się 
przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

prawoSenat za przyznaniem 
zasiłku pogrzebowego 
rodzicom martwo 
urodzonego dziecka

Przyznanie od 1 stycznia 2018 r. 
zasiłku pogrzebowego osobom, któ-
re poniosły koszty pogrzebu martwo 
urodzonego dziecka, dla którego spo-
rządzono kartę zgonu - zakłada projekt 
ustawy przyjęty przez Senat.

Za uchwaleniem projektu było 84 se-
natorów, nikt nie wstrzymał się od głosu,  
a 3 było przeciw. Teraz, jako senacka inicja-
tywa ustawodawcza projekt trafi do Sejmu.

W grudniu senacka komisja rodziny, 
polityki senioralnej i społecznej zareko-
mendowała przyjęcie projektu ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS. Zakłada 
on przyznanie zasiłku pogrzebowego 
osobom, które poniosły koszty pogrzebu 

martwo urodzonego dziecka (dla którego 
sporządzono kartę zgonu).

Pierwotnie w projekcie napisano, że 
ustawa miałaby wejść w życie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia. Ministerstwo 
finansów zwróciło jednak uwagę, że pro-
pozycja wprowadzałaby zmiany w usta-
wie budżetowej, czego nie przewidziano. 
Poprawkę, która zakłada, że zmiany we-
szłyby w życie 1 stycznia 2018 r., zgłosił 
podczas komisji senator Stanisław Kogut 
(PiS). Według wyliczeń resortu, koszt ich 
wprowadzenia to 170 mln zł.

W projekcie nowelizacji przypomniano, 
że obecne przepisy pozwalają rodzicom na 
pochowanie dziecka urodzonego przed-
wcześnie - także na wczesnym etapie ciąży, 

także w sytuacji, kiedy utrudnione albo 
niemożliwe jest ustalenie jego płci, ciężaru 
lub wzrostu.

Zgodnie projektem noweli, zasiłek po-
grzebowy może zostać przyznany w sytu-
acji, w której zaistniała możliwość pocho-
wania dziecka, tj. dla którego sporządzono 
kartę zgonu, bez wymagania adnotacji 
urzędu stanu cywilnego o zarejestrowa-
niu zgonu".

„Jeżeli bowiem system prawny uznał 
możliwość pochowania martwo urodzone-
go dziecka, dla którego sporządzono kar-
tę zgonu, osobom, które poniosły koszty 
jego pogrzebu, należy stworzyć możliwość 
otrzymania zasiłku pogrzebowego” - argu-
mentowano w projekcie. (PAP)

UZASADNIENIE

Projekt inicjatywy ustawodawczej powstał w związku z pismem z dnia 1 czerwca 2016 r., skierowanym przez Rzecznika Praw Oby-
watelskich do przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji zdecydowała o podjęciu prac, wychodząc częściowo naprzeciw postulatom zawartym w tym piśmie, przedstawianym przez 
rodziców dzieci martwo urodzonych.

Proponowana zmiana ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej 
ustawą o emeryturach i rentach, dotyczy zasiłku pogrzebowego, który jest jednorazowym świadczeniem przysługującym w razie śmierci 
osoby należącej do enumeratywnie określonego przez ustawę kręgu podmiotów. Art. 77 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach określa 
go, wskazując w pkt 1–4: ubezpieczonego, osobę pobierającą emeryturę lub rentę, lub członka ich rodziny, a także osobę, która w dniu 
śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania. Ustawa w art. 77 ust. 
2 wskazuje kogo rozumie pod wyżej wymienionym pojęciem „członka rodziny osoby uprawnionej” – są to: małżonek, rodzice, ojczym, 
macocha oraz osoby przysposabiające, a także dzieci: własne, drugiego małżonka, przysposobione i umieszczone w rodzinie zastępczej, 
również przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione, a ponadto rodzeństwo, 
dziadkowie, wnuki oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. W razie śmierci osoby, która nie została wymieniona 
w art. 77 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach, zasiłek pogrzebowy nie przysługuje. 

Do zasiłku pogrzebowego uprawnia spełnienie przesłanki pokrycia kosztów pogrzebu, oraz przynależność do kręgu podmiotów 
określonego, w sposób zamknięty, w art. 78 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach, zgodnie z którym są to osoby fizyczne oraz pra-
codawcy, domy pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. 

Inna osoba niż wymieniona w art. 77 ust. 1 pkt 4 (członek rodziny ubezpieczonego lub osoby pobierającej emeryturę/rentę), która 
pokryła koszty pogrzebu, może zwrócić się o ich zwrot do gminy (wyrok SA w Warszawie z dnia 13 lutego 2003 r., III AUa 1552/01).

W obrębie osób fizycznych (art. 78 ust. 1) nie zachodzi żadne pierwszeństwo krewnych lub innych osób bliskich.
Projekt nie zmierza do ingerencji ani w dotychczasowe zasady dotyczące uprawnienia do zasiłku pogrzebowego (braku pierwszeń-

stwa), ani w zasadę zamkniętego katalogu uprawnionych i przesłankę pokrycia kosztów pogrzebu, celem proponowanej nowelizacji 
jest jedynie uwzględnienie w kręgu podmiotów uprawnionych do zasiłku pogrzebowego jeszcze jednej kategorii osób. Proponuje się 
dodanie jej do wskazanej w art. 78 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach grupy podmiotów, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy, o ile 
pokryły koszty pogrzebu. Osoby, które projekt objął szczególną uwagą w kontekście prawa do zasiłku pogrzebowego zostały określone 
w art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Przyjęta w ustawie z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie 
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. poz. 853) zmiana umożliwia rodzicom pochowanie dziecka urodzonego 
przedwcześnie – także na wczesnym etapie ciąży, kiedy z przyczyn obiektywnych utrudnione lub wręcz niemożliwe jest ustalenie jego 
płci, ciężaru ciała lub długości płodu (por. uzasadnienie, druk sejmowy nr 3941, VI kadencja Sejmu). Nowelizacja stanowiła wyjście na-
przeciw problemowi niemożliwości pochowania dzieci martwo urodzonych, wprowadzając wyjątek prawny polegający na tym, że dla 
celów pochówku nie wymaga się w karcie zgonu adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. Z dniem 14 października 
2011 r. powyższa regulacja weszła w życie, przy zachowaniu zasad obowiązujących w systemie rejestracji urodzeń i zgonów, zawartym 
w ustawie z dnia 28 listopada 2014 – Prawo o aktach stanu cywilnego. Uproszczenie wymagań ustawowych wprowadzono jedynie 
w sytuacji śmierci dziecka przedwcześnie urodzonego – ustawodawca uznał, że należy poprzestać na wymogu sporządzenia karty zgonu 
w celu przedstawienia jej administracji cmentarza. Przyjęcie ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych spowodowało zatem wiec możliwość sporządzenia karty zgonu i dokonania pochówku. Ustawodawca odpowiedział w ten 
sposób na istotną potrzebę społeczną, czyniąc zadość postulatom rodzin oraz prawu do godnego pożegnania dziecka przedwcześnie 
urodzonego, bez względu na jego wiek i kondycję fizyczną w jakiej przyszło na świat.

Proponowany projekt zmiany ustawy emeryturach i rentach koresponduje z powyższym uregulowaniem. Trzeba wyraźnie wska-
zać, że zasiłek może być przyznany w sytuacji, w której zaistniała możliwość pochowania dziecka, tj. dla którego sporządzono kartę 
zgonu, bez wymagania adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. Jeżeli bowiem system prawny uznał możliwość 
pochowania martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu, osobom, które poniosły koszty jego pogrzebu należy 
stworzyć możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego. Zasiłek pogrzebowy, będący świadczeniem jednorazowym, ma charakter 
przede wszystkim kompensacyjny i częściowo socjalny (por. uzasadnienie uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego 
z 15 maja 2009 r., III CZP 140/08). Przyznanie tego zasiłku osobom, które znalazły się w tej emocjonalnie trudnej sytuacji, spełni tym 
samym w sposób właściwy jego funkcję.

Projekt ustawy został przesłany do zaopiniowania następującym podmiotom: Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Rozwoju i Fi-
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nansów, Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Naczelnej Radzie Adwokackiej. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podniósł, 
że rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zasiłku pogrzebowego będzie się wiązać ze zwiększeniem wydatków Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych i koniecznością zwiększenia dotacji z budżetu państwa. Minister załączył jednocześnie do swojego stanowiska 
pismo Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące projektu zawartego w druku nr 288, w którym szacuje on wzrost wydatków na zasiłki 
pogrzebowe na 170 mln zł rocznie, podkreślając, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, przekazanym do Sejmu, koszt wypłat 
zasiłków pogrzebowych został zaplanowany zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym w tym zakresie. Minister Rozwoju i Finan-
sów zwrócił ponadto uwagę na konieczność respektowania uregulowań zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1870 i 1948), która stanowi o nieprzekraczalnym limicie wydatków FUS, zaś zwiększenie wydatków FUS 
powiększy niedobór jego środków i prowadzi do zwiększenia dotacji dla Funduszu w wyniku ograniczenia nakładów na inne zadania. 
Zdaniem ZUS–u projekt nie rozszerza kręgu podmiotów uprawnionych do zasiłku pogrzebowego, a proponowane brzmienia art. 78 
ust. 2 w rzeczywistości spowoduje ich ograniczenie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przywołał stanowisko Sądu Najwyż-
szego z 2009 r. dotyczące zamkniętego kręgu uprawnionych do zasiłku pogrzebowego, potwierdzając tym samym potrzebę zmiany 
legislacyjnej przy dążeniu do jego rozszerzenia. W przypadku przyjęcia proponowanego projektu ustawy Minister zauważył konieczność 
dokonania zmiany także rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu 
postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej 
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1148), które reguluje m. in. kwestię dokumentów wymaganych do przyznania świadczeń, w tym 
zasiłku pogrzebowego. Minister Zdrowia odnosząc się do projektu, wskazał na wzrost wydatków z FUS co najmniej o 170 mln zł rocznie. 
Zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zaproponowali inną redakcję dokonania 
nowelizacji w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, redakcja MSWiA polegała na wyodrębnieniu 
nowego ustęp w art. 78, propozycja ZUS wyodrębniała nowy ustęp w art. 77, merytorycznie nie zmieniały one projektu. Pozostałe 
podmioty nie przedstawiły swojego stanowiska.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, na wspólnym posiedzeniu 8 grudnia 2016 r., biorąc 
pod uwagę stanowisko Ministra Rozwoju i Finansów zmodyfikowały określenie wejścia w życie projektowanej ustawy i zrezygnowały 
z 14–dniowego okresu vacatio legis na rzecz wprowadzenia konkretnej daty wejścia w życie (1 stycznia 2018 r.) ustawy, umożliwiającej 
uwzględnienie w budżecie państwa wzrostu wydatków FUS. 

Zmiana legislacyjna spowoduje konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. poz. 1412) oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia 
emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 1148).
Projektowana ustawa nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

R E K L A M A

ciekawostki

Wielu wie, kiedy pożegna się 
z tym światem, niewielu o tym mówi. 

To miała być normalna rodzinna wizyta. 
Pojechałem odwiedzić ojca. Opowiedzieć 
o planowanym wyjeździe. Wybierałem się 
z żoną i dzieciakami za granicę. Ojciec dziw-
nie popatrzył. Synu w tym czasie to ty nic 
nie planuj powiedział jakby mimochodem. 
Wtedy jeszcze nie zwróciłem na to specjal-
nej uwagi. Pól roku później tato nie żył. Trzy 
dni chorował. A mnie zamiast na wakacje 
pogrzeb przyszło wyprawić Wtedy dopiero 
przypominałem sobie o tamtym dziwnym 
spotkaniu. Tato był okazem zdrowia. Pełen 
życia i jak zwykle skory do żartów. A jednak 
już wtedy wiedział. A skąd, do dziś żałuję, 
że nie zapytałem. Może nie chciałem wie-
dzieć - wspomina Tadeusz Czarny, kręgarz 
z Przeworska.

Przeczucie własnej śmierci to w rodzinie 
Tadeusz Czarnego nieomal tradycja. Dziadek 
bezceremonialnie oznajmił, że do miesiąca 
żałoba w domu się rozpocznie. Wcześniej 
wspólne spotkanie wszystkim wyznaczył. 
I ostatnią wolę przekazał. Nikomu do głowy, 
by nie przyszło, żeby kwestionować pach-
nące pożegnaniem, zapowiedzi. Stryjeczny 
dziadek w podobny i przeczuty sposób z ży-
ciem się żegnał. Wcześniej rodzinę po kątach 
poprzestawiał. Zwaśnionym godzić się kazał. 
Majątek rozdzielił. A takie nakazy uszanować 
trzeba. Bo kto się odważy ostatniej woli nie 
uszanować. O testamentach nikt wtedy nie 
myślał. Potrzeby takiej nie było. Zapach chry-
zantem to dla Czarnego niezawodny sygnał 
zbliżającej się śmierci. Wielu, ludzi, których 
przyjmował w swoim gabinecie taki właśnie 
zapach przynosiło. Żaden z nich nie chodzi 
już po tej ziemi. Ludzie często wyczuwają 
zbliżająca się śmierć. Rzadko chcą o tym mó-
wić, bo też i niewielu o sprawach ostatecz-
nych nie chcą dzisiaj rozmawiać. Wolą zacho-
wywać się tak, jakby jej nie było - twierdzi.

Sygnały śmierci
Rzeszowiance Marii Micał każda śmierć 

w rodzinie manifestowała się aż nadto ewi-
dentnie.

- Już, jako mały dzieciak pamiętam 
niedzielę, kiedy zmarł mój ojciec. Był luty 
1949 roku. Tato siedział na szpitalnym łóż-
ku uśmiechnięty ożywiony. Wszystkich nas 
to zdziwiło, że aż tak się poprawiło mimo 
ciężkiej, nieuleczalnej wówczas, choroby 
nowotworowej.. Kiedy wróciliśmy do domu, 
pękła szybka w drzwiach stojącego zegara. 
Pękła w momencie, kiedy tato zamknął oczy. 
Mama na miesiąc wcześniej przed swoim 
odejściem ważne dokumenty nam przeka-
zała. W szafie ubranie do pochówku czeka-
ło. Ciągle na zdjęcie prawnuczki patrzyła. 
Szkoda, że małej już nie zobaczę powtarzała. 
Usiłowaliśmy bagatelizować te sygnały. Do-
brze jednak wiedzieliśmy, że mama na wiatr 
słów nie rzuca. Na tydzień przed odejściem, 
jakby wzrok się zmienił. Patrzyła, a jakby nie 
widziała. Jeszcze nie tam, a już nie tu. Śmierć 
w oczach miała wypisaną. Zobaczyłam ją 
także u szwagra na pół roku przed zgonem. 
Kiedy jego czas przyszedł wszystkie paprotki 
nagle pousychały. Wiedziałam, że coś nie 
tak. Dźwięk telefonu upewnił mnie, że mia-
łam rację. Zmarli przychodzą w snach. Mama 
jak się przyśni zawsze kłopoty zapowiada. 
Tato daje znak, że wszystko się poukłada. 
U siostry jest odwrotnie. Ciekawe, jak ja 
oznajmię rodzinie, swoje odejście. Jakoś 
muszę To już pewnie taka rodzinna trady-
cja. Całą książkę mogłabym o tym napisać 
– dodaje z humorem pani Maria.

Kiedy dzieciak zaśpiewał, cała 
wioska drżała

Mieszkańcom Straszydla i sąsiadujących 
z nią podrzeszowskich wiosek śmierć w róż-
noraki sposób zapowiada swoje przyjście. 
Starsze gospodynie, z opowiadań swoich 

babć i matek znają historię małej dziew-
czynki. Kiedy to dziecko śpiewać zaczynało, 
wiadomo było, że do tygodnia z okolicy ktoś 
umrze. Ludzie uważnie patrzyli, czy dzieciak 
przekroczy umowną granice, gdzie kończy 
się jedna wioska a zaczyna druga. Potem 
zaczynało się typowanie, w jakim domu lada 
moment rozpocznie się żałoba. Pod uwagę 
brani byli najbardziej sędziwi lub schoro-
wani. A tu tymczasem pies zawył, ptaki na 
płocie chmarami się zbierały. Wskazywały 
domostwo, gdzie zacznie się żałoba.  Wyjący 
pies w wielu regionach budzi złowieszcze 
skojarzenia. Będzie on zwiastował śmierć, 
jednak wtedy, gdy pysk skierowany ma ku 
ziemi. Kiedy koń kopytem ziemie wygrze-
buje, w momencie, gdy ksiądz z ostatnim 
namaszczeniem idzie wiadomo, że chory 
nie wyzdrowieje.

Zamknięte oczy i wygodny but
W ostatnią i ostateczną drogę zmarły 

powinien wyruszyć w wygodnym obuwiu. 
Nie wiadomo, jak długa wędrówka go cze-
ka. Jeśli, nie daj Bóg buty będą go uwierać 
rodzina spokojnych snów nie zazna.

Wszystkie przedmioty, które odbijają 
obowiązkowo czarnym materiałem powinny 
być przykryte. W lustrze, możemy, bowiem 
nieopatrznie zobaczyć odbicie zmarłego. 
A  wtedy kolejny pogrzeb będzie trzeba 
szykować. Biada, jeśli ktoś nieboszczyko-
wi w oko wpadnie. Ze sobą na wędrówkę 
w ostateczność szybko go zabierze. Prze-
zornie, więc zmarłemu, na powieki ciężkie 
monety się kładzie. Przed pogrzebem obo-
wiązkowo trzeba je z trumny wyciągnąć. 
Zmarły musi dobrze widzieć drogę w osta-
teczność. Rodzina otacza te monety szcze-
gólną troska. A i nie bez powodu. Dobrze 
zainwestowane mają moc błyskawicznego 
pomnożenia. Jest i tak, że ze zmarłym spra-
wiedliwie trzeba się podzielić. Jedna z mo-
net ląduje przy jego boku. Tak na wszelki 
wypadek, gdyby przyszło mu zapłacić za 
otwarcie bram do zaświatów.

Grażyna Woźniak

Przeczuli własną 
śmierć
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W Holandii wszelkie formalności po-
grzebowe w przypadku zgonu naturalnego 
załatwia się w ciągu od 4 do 6 dni (od mo-
mentu wystawienia aktu zgony przez leka-
rza). Zgłoszenie śmierci do urzędu miasta 
lub gminy niemal zawsze następuje w cią-
gu sześciu dni roboczych od zgonu. Jest to 
konieczne, ponieważ zgodnie z prawem 
pogrzeb musi się odbyć w ciągu sześciu 
dni roboczych.

Pracownicy wybranej firmy pogrzebo-
wej przyjeżdżają do domu rodziny osoby 
zmarłej, w celu ustalenia szczegółów po-
grzebu i uregulowania wszelkich należno-
ści. Trzeba zdecydować jaka będzie forma 
pochówku. Czy będzie to pochówek trady-
cyjny czy kremacja, która jest coraz bardziej 
popularna w Holandii. Na kremacje decydu-
je się 60% holendrów. 

 W Holandii trumnę, kwiaty czy rodzaj 
powiadomień o ceremonii pogrzebowej 
wybiera się z przedstawionego rodzinie 
katalogu, reszta jest „na głowie” pracowni-
ków firmy pogrzebowej. Często w Holandii 
zamawiane są bidprentes - kartki pamiąt-
kowe z wizerunkiem zmarłej osoby oraz 
napisanymi na niej kilku słów na jej temat. 

Sama ceremonia pogrzebu jest w Ho-
landii ważna. Przy wejściu do kościoła lub 
moratorium wyłożona jest księga kondo-
lencyjna. W trakcie ceremonii członkowie 
rodziny zmarłej osoby wygłaszają mowy 

pożegnalne. Trumnę z ciałem zmarłego 
wprowadza się na specjalny, udekorowa-
ny wózek, a wybrani członkowie rodziny 
w ciszy i skupieniu maszerują po obu jej 
bokach. Kondolencje składa się po mszy 
lub kremacji. Nie ma zwyczaju ubierać się 
w czarne szaty na holenderski pogrzeb, lecz 
można na przykład ubrać ubrania w stono-
wanych, spokojnych kolorach. Zwykle nie 
przynosi się kwiatów czy wieńców. Po cere-
monii pogrzebowej większość uczestników 
uroczystości udaje się na tzw. coffietafel 

czyli stypę na której serwuje się kawę i cia-
sto, picie alkoholu nie jest mile widziane.

Ceny pochówków są różne. Bardzo 
skromna ceremonia z kremacją kosztuje 
w Holandii średnio około 5000 euro. Stan-
dardowa uroczystość pogrzebowa z po-
chówkiem to koszt około 8000 euro. Cena 
pogrzebu lub kremacji może łatwo sięgnąć 
12000 euro, jeżeli doliczy się nabożeństwo 
żałobne, pojazdy do konduktu żałobnego, 
trumnę i pomnik. W przypadku konieczno-
ści transportu zwłok z Holandii do Polski, 
koszt transportu wynosi około 3000 euro. 

Jeżeli rodzina zmarłego decyduje się na 
pochówek tradycyjny, do kosztów pogrze-
bu należy jeszcze doliczyć koszt wynajmu 
działki na cmentarzu, a tutaj ceny są bardzo 
różne. Najtańsze działki na prowincji można 
wynająć za około 450 euro na 20 lat. Naj-
droższe z kolei za 6000- 7000 euro (ok. 300-
350 euro rocznie). Jeżeli nie przedłuży się 
wynajmu działki na kolejne lata, wówczas 
grób zostaje „wyczyszczony”, a szczątki są 
umieszczane w grobie zbiorowym.

Jeżeli rodzina zmarłego wybiera kre-
mację należy pamiętać, że zmarły nie 
może zostać skremowany przed upływem 
36 godzin od śmierci. Dzięki temu krewni 
mają czas do namysłu, by wybrać pomię-
dzy kremacją a tradycyjnym pochówkiem. 
Krematorium jest zobowiązane do przecho-
wywania prochów przez miesiąc, w razie 
gdyby były potrzebne w ewentualnym po-
stępowaniu karnym. Rodzina zmarłego ma 
wówczas czas, by spokojnie wybrać miejsce 
złożenia urny lub rozsypania prochów. Co 
ciekawe, zgodnie z prawem nie można roz-
sypać prochów gdzie nam się podoba. Jeże-
li chcemy legalnie rozsypać prochy w parku, 

Zwyczaje pogrzebowe w państwach Europy 
część 4

Od dawna każda cywilizacja miała własny, odmienny tryb życia jak 
również swój sposób na jego pożegnanie. Śmierć zdarza się codziennie, 
ale społeczeństwo nadal funkcjonuje. Taka jest kolej rzeczy.

 W Holandii podejście do śmierci i zmarłych jest takie jacy są Ho-
lendrzy: pragmatyczne i praktyczne. Życie idzie do przodu. Trzeba się 
koncentrować na życiu doczesnym, a nie na tym co może być po śmierci.

Kremacja w Holandii - W roku 1874 
powstał w Holandii ruch pod nazwą 
„Facultatieve” propagujący kremację 
zwłok. Rok po tym jak w Mediolanie 
uruchomiono pierwsze krematorium. 
W roku 1913 rozpoczęto budowę pierw-
szego holenderskiego krematorium 
w Velsem a rok później odbyła się pierw-
sza kremacja w Holandii. Do tego czasu 
chętni kremacji musieli udawać się do 
Niemiec gdzie krematorium w Gotha 
istniało znacznie wcześniej (od roku 
1878). Do roku 1955 kremacja zwłok była 
w Holandii zakazana ale tolerowana, do-
piero od lat 60 szybko wzrosła liczba 
krematoriów i popularność kremacji 
w Niderlandach. 

czy na plaży musimy zwrócić się z pytaniem 
do właściciela terenu i nieraz zapłacić słoną 
opłatę – w przypadku terenów należących 
do miasta minimum 1000 euro – za możli-
wość rozsypania prochów.

 Holandia zawsze cierpi na niedostatek 
przestrzeni. Grunt jest drogi. Ten najgęściej 
zaludniony kraj świata nie ma możliwości 
chować wszystkich swoich obywateli w zie-
mi i zachowywać groby przez dziesiątki lub 
nawet setki lat, jak to jest w innych krajach. 
Dlatego już sto lat temu, w roku 1914 miała 
miejsce pierwsza kremacja zwłok w Nider-
landach. Od lat 60 ilość kremacji wzrastała 
bardzo szybko.

 Pogrzeby w Holandii nabierają coraz 
częściej świeckiego charakteru. Najistot-
niejsza jest mowa, którą wygłasza mistrz 
ceremonii świeckiej, w imieniu rodziny. Na 
pogrzebie puszczana jest modna w danej 

chwili cmentarna muzyka, wybrana często 
wcześniej przez zmarłego. 

W pogrzebach świeckich nie uczestni-
czy osoba duchowna. Jeżeli na pogrzebie 
świeckim mają być elementy chrześcijań-
skie, występują one oczywiście w takim 
stopniu w jakim życzy sobie rodzina. 

Poule des doods - „grupa śmierci”
Każdego roku w Holandii, garstka ludzi 

umiera samotnie, bez przyjaciół lub rodzi-
ny. Przejęty tym faktem poeta Frank Starik, 

w 2002 roku wymyślił ideę Poule des do-
ods - grupy poetów piszących i czytających 
wiersze ludziom, na których pogrzebie nie 
ma żałobników.

Ubezpieczenia na pogrzeb
Z uwagi na wysokie koszty pochów-

ku i pogrzebu ponad 60% gospodarstw 
domowych ma wykupione ubezpieczenie 
pogrzebowe (uitvaartverzekeringen), któ-
re jest wypłacane na poczet pogrzebu po 
śmierci osoby objętej polisą. 

Testament i spadek
W Holandii obowiązują ścisłe regulacje 

prawne dotyczące testamentu i spadku. 
Jako ciekawostkę można dodać, że rodzic 
nie może wydziedziczyć dziecka, gdyż ten 
ma zawsze prawo do odsetek z nierucho-
mości i środków pieniężnych. Można jed-
nak odmówić przyjęcia spadku, szczegól-
nie jeśli istnieje podejrzenie, że może nim 
być... dług (na przykład za niezapłacony 
pogrzeb).

Holenderskie cmentarze
W Holandii nie obchodzi się praktycznie 

żadnego święta zmarłych. Pamięć o zmar-
łych przechowuje się zazwyczaj na papie-
rze, w obrazie, w albumie fotograficznym 
ale niekoniecznie na cmentarzach. Zaska-
kujące są holenderskie groby. Oderwane od 
sztywnych reguł kościoła. Laickie cmenta-
rze. Zwraca uwagę dowolność w wyborze 
formy, tematu, doboru materiału, obrazu 
a może przede wszystkim brak motywów 
religijnych. Krzyż należy do wyjątków.

Napotkać można dużo grobów które 
mają coś mówić o zmarłym, o jego upodo-
baniach, przyzwyczajeniach lub hobby.

 
Agnieszka Bloch

Różnorodne formy, materiały, symbole, treści.

Najczęściej wybierane utwory na ceremonię pogrzebową

1. Time to Say Goodbye   
- Andrea Boccelli & Sarah Brightman

2. Het water - Marco Borsato
3. Tears in Heaven - Eric Clapton
4. Afscheid nemen bestaat niet   

- Marco Borsato

5. Angels - Robby Williams
6. De Steen - Paul de Leeuw
7. Imagine - John Lennon  
8. Papa - Stef Bos
9. The Rose - André Rieu

10. De Weg - Guus Meeuwis
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cmentarze europy

To tyle wstępu jeżeli chodzi o miasto 
i jego położenie. Postanowiłem pokazać jak 
wyglądają cmentarze w innych państwach. 
Prawdą jest, że coraz więcej  podróżuje-
my, zwiedzamy zabytki, różnego rodzaju 
atrakcje turystyczne ale bardzo rzadko za-
glądamy na cmentarz, no chyba, że jest to 
cmentarz Père-Lachaise w Paryżu.

Cykl artykułów zacznę od przedstawie-
nia jakże innego od znanych nam cmenta-
rzy, cmentarza Vämö. Nie znajdziemy tam 
dużych pomników granitowych, nie znaj-
dziemy kwiatów sztucznych (nie wolno) 
nie znajdziemy także palących się zniczy. 
Znajdziemy na pewno – ład i porządek, 
dużo zieleni i kwiatów.

Cmentarz Vämö został założony w 1857 
roku. W 1881 nastąpiło pierwsze poszerze-
nie cmentarze, drugie w 1900 roku a trze-
cie i ostatnie w 1931 roku. Kaplica została 
wybudowana w 1906 roku po darowiźnie 
12.000 koron Wilhelm Lindahl.

Krzysztof Wolicki

Karlskrona – miasto w południowej Szwecji, leży na trzydziestu trzech wyspach archipelagu Blekinge na 
skalistym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. zostało założone w 1680 roku, gdy przeniesiono tam siedzibę Szwedzkiej 
Królewskiej Marynarki. Nazwa pochodzi od zestawienia imienia króla Karola XI i szwedzkiego słowa krona (Karls-
krona – Korona Karola) w chwili obecnej zamieszkiwane przez około 32 tyś mieszkańców.

Kaplica cmentarna Grób urnowy

Widok  
na cmentarz  
od miejsca 
przeznaczonego 
na składanie 
kwiatów

Plan cmentarza

Jedno wyznaczone miejsce na cmentarzu  
do składania kwiatów. Kwiatów nie pozostawia się 
na grobie osoby pochowanej

Groby tradycyjne

Kwatera grobów tradycyjnych

Na terenie cmentarza znalazłem cztery takie miejsca

Grób tradycyjny

Rożek do pobrania i włożenia  
żywych kwiatów

Wózek na konewkę dla osób 
starszych

Vämö kyrkogård
Karskrona Szwecja
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Grób Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie – grób-pomnik na placu marsz. Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie. Ideą warszaw-
skiego Grobu Nieznanego jest uczczenie 
pamięci poległych w walce o niepodle-
głość.

Idea uczczenia żołnierzy poległych 
na polu bitwy narodziła się we Francji po 
I wojnie światowej. Inicjatorem powsta-
nia pierwszego grobu nieznanego żołnie-
rza był Francuz – Fryderyk Simon, który 
podczas wojny stracił trzech synów. Upa-
miętnia on 1 500 tys. żołnierzy poległych 
w latach 1914–1918. Równolegle z Francją 
utworzono miejsca hołdu bezimiennym 
żołnierzom w Wielkiej Brytanii.

Przykład francuski stał się impulsem dla 
powstania podobnej patriotycznej ambicji 
w prawie każdym narodzie. W Polsce pierw-
sze zabiegi mające na celu wybudowanie 
pomnika-grobu podjęto już w 1921. Po roku 
1921 miało miejsce wiele inicjatyw, ale fak-
tyczne odsłonięcie warszawskiego Grobu 
Nieznanego Żołnierza nastąpiło dopiero 
w 1925 a twórcą grobu był artysta-rzeźbiarz 
Stanisław Kazimierz Ostrowski.

Równolegle ze sprawą budowy Grobu 
Nieznanego Żołnierza została rozstrzygnię-
ta kwestia wyboru pobojowiska, z którego 
będą pochodziły zwłoki bezimiennego żoł-
nierza, oprawy towarzyszącej ekshuma-
cji i ceremonialnej transportacji zwłok do 

Warszawy. 4 kwietnia 1925 w Ministerstwie 
Spraw Wojskowych w Warszawie przygoto-
wano losowanie pobojowiska. Pola bitew 
musiały spełniać określone kryteria. W grę 
wchodziły tylko pola, gdzie wystąpiła wiel-
ka liczba poległych na ograniczonej prze-
strzeni, walka tam stoczona musiała być 
zaszczytna dla całości walczącego wojska, 
a wyeliminowane były pobojowiska leżące 
na terenie ówczesnego wroga.

Losowanie pobojowiska miało charak-
ter nadzwyczaj uroczysty. Wybór padł na 
Lwów.

Pod przewodnictwem Ministra Spraw 
Wojskowych ustalono, że bezimienny żoł-
nierz zostanie ekshumowany z Cmentarza 

Historia wyboru zwłok 
bezimiennego żołnierza  
do Grobu Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie

Obrońców Lwowa, gdzie przeniesiono ciała 
275 bezimiennych bohaterów poległych na 
polu chwały.

Podczas procedury ekshumacyjnej 
na cmentarzu obecni byli przedstawiciele 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Mini-
sterstwa Robót Publicznych. 29 paździer-
nika 1925 o godzinie 14:30 rozkopano trzy 
mogiły żołnierskie, na których widniały ta-
bliczki z napisem Tu leży Nieznany Obrońca 
Lwowa. Znajdujące się w trumnach kości 

nie sugerowały, iż są to szczątki żołnierskie, 
z wyjątkiem jednych, które wskazywały na 
zwłoki austriackiego kaprala.

W  takich okolicznościach podjęto 
decyzję o  rozkopaniu kolejnych trzech 
grobów. W pierwszej trumnie znaleziono 
zwłoki sierżanta, w drugiej kaprala, w trze-
ciej nie było żadnych stopni wojskowych, 
odkryto tam zaś maciejówkę z orzełkiem. 
Zamknięte trumny ustawiono następnie 
przed cmentarną kaplicą, celem wyboru 
jednej z nich.

Jadwiga Zarugiewiczowa dokonała wy-
boru jednej z trumien. W walce pod Zadwó-
rzem zginęło 318 polskich żołnierzy, nie-
liczni dostali się do niewoli. Aby nie wpaść 
w ręce wroga, dowódca, kapitan Bolesław 
Zajączkowski wraz z kilkoma żołnierzami 
popełnił samobójstwo. Zginął wówczas 
m.in. 19-letni Konstanty Zarugiewicz, stu-
dent Politechniki Lwowskiej, obrońca Lwo-
wa z 1918 roku.

Po otwarciu trumny okazało się, że wy-
bór padł na żołnierza bez szarży, z macie-
jówką. Był to znak, że wybrano ochotnika, 
bowiem żołnierze regularnego wojska no-
sili rogatywki. Lekarz dokonujący oględzin 
orzekł, że pochowany miał przestrzeloną 
głowę oraz nogę. Były to przesłanki po-
zwalające uznać, iż poległ na polu chwały, 
oddając życie za ojczyznę.

Na grób, z którego wydobyto nieznane-
go żołnierza, nałożono płytę jemu poświę-

coną i upamiętniającą jego przeniesienie do 
Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Wieczorem trumnę przeniesiono do 
kaplicy obrońców Lwowa, złożono na spe-
cjalnie na tę okazję przygotowanym kata-
falku i zaciągnięto przy niej nocną wartę 
honorową.

30 października 1925 w uroczystym 
kondukcie pogrzebowym z  trumną na 
lawecie armatniej, w  asyście orkiestry 
konnej Ułanów Jazłowieckich i oddziałów 
piechoty oraz kawalerii przeniesiono ciało 
bezimiennego żołnierza do bazyliki kate-
dralnej. Trumna została wyniesiona za po-
mocą specjalnej windy na pięciometrowy, 
potężny katafalk.

Następnego dnia arcybiskup Bolesław 
Twardowski odprawił pożegnalne nabo-
żeństwo, a po nim duchowieństwo ormiań-
skie, greckokatolickie i rzymskokatolickie 
odprawiło egzekwie.

Po ceremonii w katedrze uformowano 
kondukt i ulicami Lwowa: Rutowskiego, 
Legionów, Jagiellońską, pl. Smolki, Mickie-
wicza, Marszałkowską, Kopernika, Sapiehy 
i Dojazdową skierowano się na dworzec 
kolejowy. Lwów na czas przejścia konduk-

Z tego miejsca na Cmentarzu Obrońców Lwo-

wa zostały zabrane zwłoki Nieznanego Żołnierza  

i przewiezione do Warszawy.

Pożegnanie Nieznanego Żołnierza we Lwowie.

Laweta ze zwłokami Nieznanego Żołnierza w kon-

dukcie pogrzebowym w Warszawie
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tu był odświętnie udekorowany, a na uli-
cach towarzyszył mu szpaler mieszkańców 
i żołnierzy. W fabrykach włączono syreny, 
dzwoniły dzwony w kościołach.

Na noc trumnę złożono w salonie re-
cepcyjnym dworca, który został na tę oka-
zję przystrojony przez lwowskich kolejarzy. 
Trumnę zamiast na katafalku złożono na 
karabinach maszynowych. Na noc przy 
trumnie stanęła warta honorowa – obok 
żołnierzy stanęli także kolejarze. Przez całą 
noc przez dworzec przewijał się tłum ludzi 
składających bezimiennemu żołnierzowi 
ostatni hołd.

1 listopada 1925 o godzinie 8:48 nastą-
pił odjazd ze Lwowa do Warszawy pociągu 
nadzwyczajnego. Pociąg prowadzony był 
parowozem udekorowanym emblematami 
narodowymi i żałobnymi. Trumna spoczy-
wała w ostatnim wagonie – tym samym, 
którym do kraju przyjechały zwłoki Henry-
ka Sienkiewicza. Drzwi wagonu pozostały 
otwarte na oścież, aby podczas przejazdu 
trumna była dla wszystkich widoczna.

Trasa pociągu wiodła przez Żółkiew, 
Rawę Ruską, Bełżec, Krasnystaw, Lublin 
i Garwolin. Na trasie przejazdu planowano 
liczne postoje po około 15 min. Pociąg za 
Lwowem jechał wśród rzeszy lwowskich 
kolejarzy trzymających zapalone pochod-
nie, a przy torach na całej trasie towarzy-

szyły mu nieprzebrane tłumy.
Oficjalne przekazanie zwłok nastąpiło 

2 listopada 1925 o godzinie 6:00 na Dwor-
cu Głównym. Gen. Maryański przekazał 
trumnę oraz 126 wieńców gen. Sikorskie-
mu i gen. Suszyńskiemu. Trumna została 
złożona na lawecie armatniej zaprzężonej 

w szóstkę koni. Kondukt z Dworca Główne-
go prowadził ksiądz prałat Niewiarowski. 
Trasa wiodła al. Jerozolimskimi, Nowym 
Światem i  Krakowskim Przedmieściem 
przez plac Zamkowy do katedry św. Jana. 
Uroczystą mszę w katedrze św. Jana ce-
lebrował kardynał Kakowski, zaś patrio-
tyczną homilię wygłosił ks. prałat Antoni 
Szlagowski.

Po nabożeństwie trumna została zdjęta 
z katafalku przez ośmiu podoficerów – ka-
walerów Virtuti Militari, wyniesiona przed 
katedrę przez szpaler oddających honory 
sztandarów i złożona na armatniej lawecie. 
Kondukt udał się Krakowskim Przedmie-
ściem, na pl. Saski. Po drodze konduktowi 
towarzyszyły tysiące warszawiaków, a nad 
konduktem przelatywały eskadry samolo-
tów. W kościołach biły dzwony. Ze względu 
na trwającą rozbiórkę Soboru św. Aleksan-
dra Newskiego pl. Saski mógł pomieścić 
zaledwie 3 tys. osób.

Tablica poświęcona Jadwidze Zarugiewiczowej 

i jej synowi, Konstantemu, na froncie budynku 

Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Oddziały wojskowe, z pochylonymi sztandarami, oddają hołd trumnie z nieznanym żołnierzem, przed 

złożeniem prochów do grobu. Trumnę niosą oficerowie, za nią dwie matki, dwie wdowy i dwie sieroty 

po nieznanych poległych, następnie inwalidzi, prezydent i najwyżsi dygnitarze Rzeczypospolitej. Plac 

Saski, Warszawa, 2 listopada 1925 r. /Muzeum Niepodległości /East News/

W lożach przy Pałacu Saskim zasiedli 
prezydent Rzeczypospolitej z towarzyszą-
cym mu pierwszym marszałkiem Polski, 
premier i marszałkowie Sejmu i Senatu, po 
lewej zaś duchowieństwo rzymskokatolic-
kie, arcybiskup Kościoła prawosławnego 
i główny rabin warszawski.

Laweta z trumną została zatrzymana 
przed pomnikiem księcia Józefa Poniatow-
skiego. Kawalerowie Virtuti Militari prze-
nieśli następnie trumnę przed salutującymi 
oddziałami i złożyli obok miejsca spoczyn-
ku. O godzinie 13:00, po komendzie do-
wódcy uroczystości, przy biciu dzwonów 

kościelnych trumna została opuszczona 
do grobowca. Minister spraw wojsko-
wych złożył do grobowca akt erekcyjny 
oraz 14 żalników z ziemią z pozostałych 
pobojowisk, a także srebrny wieniec od 
prezydenta Rzeczypospolitej i jedwabny 
całun w wizerunkiem orła białego. Minutę 
po złożeniu trumny do grobowca nastą-
piła cisza, przestały bić dzwony i oddano 
24 wystrzały honorowej salwy armatniej. 
Grobowiec nakryto płytą nagrobną.

W środę 2 listopada 2011, w 86. roczni-
cę powstania Grobu Nieznanego Żołnierza 
Warszawie, na froncie budynku Dowódz-

twa Garnizonu Warszawa (Plac Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 4), odsłonięta i po-
święcona została pamiątkowa tablicy po-
święcona Jadwidze Zarugiewiczowej i Kon-
stantemu. W uroczystości wzięła udział 
między innymi małżonka prezydenta RP, 
Anna Komorowska, minister sprawiedliwo-
ści Krzysztof Kwiatkowski, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ro-
dzina Jadwigi Zarugiewiczowej i przedsta-
wiciele środowiska Ormian.

Red.

Miejsce na Cmentarzu Wojskowym na-
leżało się Pani Jadwidze, jak niewielu Po-
lkom. Kim była Jadwiga Zarugiewiczowa? 
Właściwie zwykłą kobietą, matką pięciorga 
dzieci. W środowisku lwowskim ceniono ją 
za działalność społeczną, o jej szczególnej 
roli zadecydowały wydarzenia jednego 
dnia – 25 października 1925 roku. 

Z pewnej uroczystości tego dnia za-
chowało się zdjęcie. Oto na pierwszym 
planie stoi ona, cała w czerni. A na dru-
gim planie – ówczesny prezydent Polski, 
Stanisław Wojciechowski, marszałek Józef 
Piłsudski, ówczesny minister wojny, Wła-
dysław Sikorski. I wielu innych. To wtedy 
Jadwiga Zarukiewiczowa na Cmentarzu 
Orląt Lwowskich miała dokonać historycz-
nego wyboru - wybrać z trzech trumien ze 

Ormiański CHACZKAR  
na Wojskowych Powązkach
Chaczkar – to ormiański krzyż wykuwany najczęściej w zastygłej lawie. Od wielu wieków 
towarzyszy Ormianom w ich ojczyźnie i na całym świecie. To dlatego chaczkar stanął na grobie 
niezwykłej kobiety -  Jadwigi Zarukiewiczowej, na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Obok 
Białego Orła.

Chwila wyboru zwłok Nieznanego Żołnierza przez Jadwigę Zarugiewiczową. Fot. "W obronie Lwowa  

i Wschodnich Kresów: polegli od 1-go listopada 1918 do 30-go czerwca 1919 r.", Lwów 1926
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zwłokami anonimowych polskich żołnie-
rzy, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę, 
tę jedną, która spocznie w warszawskim 
Grobie nieznanego Żołnierza. Wybrała kie-
rując się głosem serca. 

W tych latach, po zakończeniu I Wojny 
Światowej, rodziła się nowa tradycja upa-
miętniania tych żołnierzy, którzy – jako 
anonimowi bohaterowie - pa-
dli w boju. W poszczególnych 
krajach zaczęto zakładać gro-
by nieznanego żołnierza, jako 
symbol ofiary życia za ojczyzną. 
„Tylko Bóg zna jego imię – wy-
ryli Anglicy na Grobie Niezna-
nego Żołnierza w Westminster. 

Także w tamtych latach po-
myślano o szczególnym uhono-
rowaniu matek tych żołnierzy, 
które nigdy nie odnalazły mogił 
swoich synów. Za matkę niezna-
nego żołnierza uznano w 1921 
roku Włoszkę z Triestu, Marię 
Bergamas, a w Polsce – właśnie 
Jadwigę Zarukiewiczową. Losy 
obu kobiet były podobne. Obie 
dożyły dziewięćdziesięciu lat. 
Obu urządzono dwa pogrzeby 
– cywilny i wojskowy.

Oczywiście, wtedy, we Lwo-
wie, nikt tego nie mógł przewi-
dzieć. O czym wtedy mogła my-
śleć Jadwiga Zarukiewiczowa? 
Zapewne myślała o swoim pier-
worodnym synu, Konstantym, 
siedemnastoletnim obrońcy 
Lwowa zarąbanym 17 sierpnia 
1920 roku przez kozaków Bu-
dionnego w Zadworzu - pol-
skich Termopilach. Miejsca jego 
pochówku nigdy nie udało się jej odnaleźć. 
Tak więc, żegnając nieznanego żołnierza 
– symbolicznie żegnała także własnego 
syna. „Nie był jej zamiarem udział w wiel-
kiej historii – zauważył po latach jej wnuk, 
Tomasz Pawelski – to historia wyznaczy-
ła jej, ze swego wyboru, przedziwne, ale 
godne miejsce”. 

Ale to jej miejsce określiły także dra-
matyczne wydarzenia następnych lat, 

doświadczenia wielu lwowskich Pola-
ków. Dwukrotnie pozbawiona własnego 
rodzinnego domu, mieszkając w różnych 
miejscowościach Polski, znalazła w końcu 
przystań w domu swego drugiego syna, 
Wacława, w Białymstoku. Kiedy i on zmarł, 
przeżyła załamanie nerwowe. Jej ostatnim 
adresem stal się dom opieki w Suwałkach. 

Zapomniana, zmarła w 1968 roku. Pocho-
wano ją ma miejscowym cmentarzu.

Zbiegiem okoliczności właśnie w tym-
że 1968 roku urodził się człowiek, który 
walnie przyczynił się do przywrócenia pol-
skiej tradycji i historii nazwiska Symbolicz-
nej Matki Polskiego Nieznanego Żołnierza. 
Człowiekiem tym jest Maciej Bohosiewicz. 
Na trop wpadł zainteresowany ormiański-
mi korzeniami rodu, z którego pochodziła 

pani Jadwiga. A urodziła się w 1879 roku 
w Kutach, nad Czeremoszem, w czasach, 
gdy najstarsi mieszkańcy tej miejscowości 
mówili między sobą jeszcze po ormiań-
sku. Ormianie osiedlali się w Polsce od 
wieków, ormiańskich przodków ma w swo-
ich rodowodach wielu Polaków – i sam 
Bohosiewicz. I to on jedyny nie uwierzył 

powszechnemu przekonaniu, 
że miejsce ostatecznego po-
chowku pani Jadwigi nie da się 
ustalić.

Bohosiewicz postanowił 
sprawdzić wszystko na miej-
scu, w Suwałkach. Korzystając 
z życzliwości miejscowego pro-
boszcza ks. Kazimierza Grzy-
bosia, w  styczniu 2016 roku, 
zainteresował się pewna opusz-
czona mogiłą. Płyta nagrobna 
była przewrócona, pokryta 
mchem, ale napis na niej dało 
się odczytać: Jadwiga Zarugie-
wiczowa. 

W dniu 13 maja 2016 roku 
dokonano ekshumacji szcząt-
ków poszukiwanej kobiety. 
W ostatnią drogę na warszawski 
Cmentarz Wojskowy na Powąz-
kach odprowadziła panią Jadwi-
gę kompania honorowa Wojska 
Polskiego. Obecni nie mogli nie 
zauważyć, że na jej grobie zna-
lazł się – obok herbów Lwowa 
i Warszawy – ormiański krzyż 
chaczkar. Wykonano go w Ar-
menii. I  to polscy Ormianie 
przywieźli tę dużą, ważącą 400 
kilogramów rzeźbę do Polski.

„Traktujemy ten pogrzeb 
w kwaterze 1920 roku jako sprawę sym-
boliczną – stwierdził w wywiadzie dla 
lwowskiego „Kuriera Galicyjskiego” se-
kretarz Rady Ochrony Pomników Walki 
i Męczeństwa, Krzysztof Kunert – jako 
powrót matki do syna, bo tu właśnie leżą 
towarzysze broni jej syna z tamtej wojny. 
Tyle mogliśmy zrobić” – zapewnić powrót 
matki do syna”. 

Marek Jurkowicz

Grób Jadwigi Zarugiewicz na Warszawskich Powązkach
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