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Po raz pierwszy w historii targi Necroexpo objęły honorowym patronatem VI Konferencję Zarządców
i Administratorów Cmentarzy. Odbyła się ona w Łodzi w dniach 23-25 kwietnia 2012. Tematem
spotkania była Etyka zawodowa przy świadczeniu usług cmentarno-pogrzebowych. Konferencję
zorganizowało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KRZYSZTOF” Krzysztof Wolicki z Warszawy.

Przez trzy dni zarządcy cmentarzy mogli uzupełniać swoją wiedzę w kwestiach związanych z zielenią
obiektów sakralnych i cmentarzy, współczesnymi tendencjami w zakresie projektowania i zarządzania
cmentarzami. Celem konferencji poza nabyciem wiedzy teoretycznej podczas wykładów, była także
wymiana doświadczeń zdobytych podczas zarządzania i administrowania cmentarzami. Wykłady
prowadzili przedstawiciele Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedry Dendrologii i
Kształtowania Terenów Zieleni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
Katedry Sztuki i Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskiej Izby
Pogrzebowej i Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Drugiego dnia konferencji organizator zaplanował wizytę na 3 cmentarzach. Grupa 30 osób udała się
m.in. na zabytkowy Cmentarz Stary w Łodzi przy ulicy Ogrodowej. Przez dwie godziny zwiedzania
doskonale do tego przygotowana przewodniczka opowiadała i pokazywała najbardziej charakterystyczne
nagrobki znanych ludzi i mieszkańców, którzy odegrali w Łodzi ważną role zapisując się na trwałe w
historii tego miasta.

Następnie przewodniczka zabrała grupę na Cmentarz Żydowski, zlokalizowany przy ul. Brackiej. Jest to
największa nekropolia tego wyznania w Europie. Ma 41 ha i znajduje się tam 160 tyś. nagrobków. Na
obu nekropoliach zagubione wśród drzew i krzewów grobowce fabrykantów i przemysłowców, przenoszą
wyobraźnię do odległych Czasów „Ziemi Obiecanej”.

Ostatnim punktem wycieczki zorganizowanej przez firmę „Krzysztof” była wizyta na Cmentarzu
Komunalnym. Tam uczestnicy zapoznali się z infrastrukturą cmentarza, obejrzeli siedzibę Zakładu
Pogrzebowego firmy H. Skrzydlewska: Kaplicę, Zakład Pogrzebowy, Kwiaciarnię, Spopielarnię.

Reasumując, szkolenie uważam za niezwykle udane.

Dziękując organizatorowi za możliwość objęcia
przez kieleckie targi Necroexpo patronatem tej
Konferencji polecam następne takie wydarzenie
rekomendując
firmę
„KRZYSZTOF”
jako
sprawdzonego i
doświadczonego
organizatora
szkoleń i konferencji.

