
Skład zespołu ds. zmiany prawa 
Inicjatywy Społecznej (Nie)zapomniane cmentarze wraz z mailami do kontaktu

Małgorzata Bednarek – doktor habilitowana w zakresie nauk prawnych oraz radca prawny. 
Autorka książek, studiów i artykułów z dziedziny prawa m.in.:  „Przemiany własności 
w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, czy wydana w tym roku 
„Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944-2019”. Współpracuje z Komisją 
Rabiniczną ds. Cmentarzy.
e-mail: malgorzata.bednarek@outlook.com

Ewa Domańska – profesor nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i visiting professor w Department of 
Anthropology/Archaeology Center, Stanford University; członek korespondent PAN. Zajmuje 
się m.in. ontologią martwego ciała i szczątków (w tym alternatywnymi sposobami 
postępowania z ludzkimi szczątkami), środowiskową historią grobów (zwłaszcza masowych), 
statusem gleb cmentarnych i zagadnieniem ekshumacji politycznych.
 e-mail: ewa.domanska@amu.edu.pl

Hubert Izdebski  -  Profesor nauk prawnych, radca prawny i adwokat; członek-korespondent Polskiej
Akademii Nauk, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek honorowy Polskiego 
Towarzystwa Historycznego; emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, profesor 
Uniwersytetu SWPS w Warszawie; wykładowca innych uczelni, w tym we Francji, w Szwajcarii 
i w Wielkiej Brytanii. Był członkiem Rady Legislacyjnej oraz członkiem i sekretarzem Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Tytułów. Współautor projektów ustaw, w tym dotyczących administracji publicznej. 
Redaktor naczelny miesięcznika „Samorząd Terytorialny”; członek Zespołu Ekspertów Samorządowych
Fundacji im. Stefana Batorego.
e-mail:   kg1@op.pl   

Olga Kich-Masłej - nauczyciel akademicki na Wydziale Studiów Międzynarodowych 
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich). Zajmuje się 
dziedzictwem kulturowym (w tym sepulkralnym) polsko-ukraińskiego pogranicza. Autorka 
monografii dotyczących cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy. Ekspert w Komisji 
Dziedzictwa Kulturowego i Turystyki przy Wojewódzkiej Radzie Lwowa. Członkini Komisji 
Konserwatorskiej do spraw Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Cerkiewnej Archidiecezji 
Warszawsko-Przemyskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.
e-mail:   o  kich@poczta.fm

Anna E. Kubiak – antropolog kultury, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii 
PAN i wykładowca w Graduate School for Social Research. Autorka m.in. książek: „INNE 
ŚMIERCI. Antropologia umierania i żałoby w późnej nowoczesności” (Universitas, Kraków 
2014), Pogrzeby to nasze życie (IFiS PAN, Warszawa 2015), „Assisted Death in the Age of 
Biopolitics and Bioeconomy” (Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2020
e-mail: akubiak@ifispan.edu.pl
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Damian Kruczkowski - wiceprezes Stowarzyszenia FRYDHOF, które od kilku lat działa na 
terenie dawnego woj. konińskiego. Ma doświadczenie (głównie w pracy fizycznej) na takich 
nekropoliach, ale również na polu edukacyjnym, a ostatnio i wydawniczym. Na co dzień 
szefuje Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie. 
e-mail:  damian.kruczkowski@gmail.com

Agnieszka Piskorz-Ryń doktor habilitowanym nauk prawnych, profesor Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracownik Katedry Prawa Administracyjnego 
i Samorządu Terytorialnego WPiA UKSW. Zajmuje się prawem administracyjnym, w tym 
między innymi problematyką cmentarzy i chowania zmarłych. Jest specjalistką z zakresu 
problematyki informacji, w tym informacji publicznej, ponownego wykorzystywania 
informacji sektora publicznego oraz bezpieczeństwa informacji. 
e-mail: a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl

Jacek Sobczak - profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, 
nauczyciel akademicki Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej 
w Warszawie, w przeszłości również Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu i innych uczelni. Specjalista wielu dyscyplin prawnych, między 
innymi prawa autorskiego, prawa funeralnego „jeśli użyjemy tego jednak wciąż neologizmu”. 
e-mail: jmwsobczak@gmail.com

Joanna Troszczyńska- Reyman – Od trzech lat koordynuje działania związane z grupą 
a następnie Inicjatywą (Nie)zapomniane cmentarze.  Pracuje w szpitalu powiatowym 
w Hajnówce, gdzie zajmuje się prawami pacjentów i systemami zarządzania jakością 
w szpitalu powiatowym w Hajnówce.
e-mail: joannarey@poczta.onet.pl  ,  niezapomnianecmentarze@gmail.com

Krzysztof Wolicki – prezes (wybrany na trzecią kadencję) Polskiego Stowarzyszenia 
Pogrzebowego. Dziennikarz, redaktor naczelny dwumiesięcznika funeralnego „MEMENTO”. 
Emerytowany policjant, technik kryminalistyki.
e-mail:   prezes@stowarzyszeniefuneralne.pl

Tadeusz Jacek Zieliński – lider grupy
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor tytularny teologii protestanckiej, radca prawny,
prorektor ds. nauki i kształcenia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 
kierownik Katedry Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych 
tej uczelni. Specjalizuje się w prawie antydyskryminacyjnym, administracyjnym i w zakresie 
edukacji obywatelskiej.
e-mail:  tjz@onet.eu
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