O krakowskich nekropoliach z różnych perspektyw
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Historie nagrobków i zabiegi konserwatorskie, nowe tendencje w cmentarnictwie,
zagadnienia prawne, zmiana w podejściu do form pochówku, a także kwestia grzebania
zwierząt domowych – to tematy, które poruszone zostały podczas konferencji „Krakowskie
nekropolie”, organizowanej w czwartek, 14 listopada w sali obrad Rady Miasta Krakowa.
Spotkanie, w którym wzięli udział urzędnicy, badacze i publicyści, było otwarte dla
publiczności.

W programie konferencji znalazło się siedem wystąpień. Otworzył je prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski, który objął wydarzenie swoim patronatem.
Na początek trochę historii – pisarz i publicysta Konrad Myślik, autor m.in.
spacerowników po Krakowie, opowiedział o najdawniejszych nagrobkach na
cmentarzu Rakowickim. Przypomnijmy, że nekropolia na Rakowicach została założona
w latach 1801–1802 na terenie podmiejskiego folwarku Bosackiego.
W następnej kolejności dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych Paweł Sularz
przedstawił temat cmentarzy prywatnych w kontekście orzecznictwa Trybunału Unii
Europejskiej, a potem dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Łukasz Szewczyk – na
przykładzie budowanego przez ZIM cmentarza w Podgórkach Tynieckich –
opowiedział o roli partnerstwa prywatno-publicznego w cmentarnictwie.
Podsumowanie kilku ostatnich lat prac konserwatorskich na Starym Cmentarzu
Podgórskim i cmentarzu Rakowickim – dwóch najstarszych krakowskich nekropoliach
– przedstawiła Elżbieta Wyszyńska, konserwator dzieł sztuki, pracownik Biura
Miejskiego Konserwatora Zabytków. Pierwszą część konferencji zamknęło wystąpienie
Weroniki Wójcik z Uniwersytetu Rzeszowskiego poświęcone ekologicznym formom
pochówków.

Po przerwie Małgorzata Jantos, przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków,
omówiła temat podejścia różnych kultur i epok do kwestii kremacji jako formy
pochówku. To temat coraz bardziej aktualny – z danych ZCK wynika, że w Krakowie
rośnie wskaźnik pochówków urnowych w stosunku do ogólnej liczby pochowań: w
2018 r. wyniósł on 37,87%, a w tym roku (do września) – 40,49%.
Jako ostatnie poruszone zostało zagadnienie grzebania zwierząt domowych. O
kremacjach pupili opowiedziała Dorota Monastyrska z firmy „Animal Park”, a
informację na temat sytuacji w Krakowie przedstawiła Małgorzata Mrugała, dyrektor
Wydziału Środowiska UMK.
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