
 

Zapraszają na ogólnopolską konferencję 
na temat ochrony historycznych miejsc pochówku 

 
„(Nie)zapomniane cmentarze” 

23 października 2019 r. godz. 11.00–17.00 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna (aula) 

ul. Broniewskiego 48 w Warszawie 
 
 
PROGRAM: 

11.00 – 11.20  Otwarcie konferencji  
Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  
-  J.M. ks. dr hab. Bogusław Milerski prof. ChAT  
Rzecznik Praw Obywatelskich – dr hab. Adam Bodnar  

11.20 – 11.40  Wystąpienia: Naczelnego Rabina Polski oraz przedstawicieli Kościołów 
w Polsce  

11.40 – 12.05 (Nie)zapomniane cmentarze. Stan prawny, zagrożenia, dobre praktyki – 
Adam Kuczyński, radca prawny 

12.10 – 13.40  Panel na temat ochrony prawnej starych cmentarzy  

 dr hab. Paweł Borecki – specjalista z zakresu prawa wyznaniowego, 
adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa 
i Administracji UW 

 Anna Chciałowska – doktorantka Wydziału Prawa Kanonicznego 
UKSW, ekspertka prawa pogrzebowego 

 prof. Hubert Izdebski – historyk idei i prawa, ekspert specjalizujący 
się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach 
administracji publicznej 

 prof. Jacek Sobczak – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, 
specjalista z zakresu ochrony praw człowieka, wolności myśli, 
sumienia i wyznania, prawa prasowego i autorskiego 

13.40 – 14.10  Dyskusja 
Moderator panelu: prof. Tadeusz Zieliński, prorektor 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ds. studenckich 
i dydaktycznych. 

 
14.10 – 14.40  przerwa kawowa 



 

14.45 – 16.15 Panel dobrych praktyk  
 Monika Kajalidis – członkini Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy, 

koordynatorka projektu „Oznakowania cmentarzy żydowskich 
w Polsce” 

 Maciej Lipiński – prezes Fundacji „Kamienie Niepamięci” oraz grupy 
stowarzyszeń, które zajmują się cmentarzami ewangelickimi na 
terenie Polski 

 Edward Marszałek – rzecznik prasowy regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Krośnie 

 Szymon Modrzejewski – kamieniarz, przewodniczący 
Stowarzyszenia Magurycz, które zajmuje się przede wszystkim 
ratowaniem zabytków sztuki sepulkralnej oraz porządkowaniem i 
rekonstrukcją cmentarzy wszystkich wyznań. Organizator, 
współorganizator i prowadzący obozy remontowe na cmentarzach 
w Polsce i za granicą, 

16.15 – 16.45  Dyskusja 
Moderator panelu: Adam Kuczyński, radca prawny z kancelarii  
Ak-legal.pl, zajmuje się m.in. wsparciem prawnym dla organizacji 
pozarządowych 
 

16.45 – 17.00 Podsumowanie konferencji  

 prof. Tadeusz Zieliński - prorektor Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej ds. studenckich i dydaktycznych. 

 dr Hanna Machińska - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich 
 
 
 
 

 
Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału do 21 października 2019 r.: 

joanna.troszczynska-reyman@brpo.gov.pl lub tel. (22) 55 17 989  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Magurycz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_sepulkralna
mailto:joanna.troszczynska-reyman@brpo.gov.pl

