Inauguracja Targów Dziedzictwo z licznymi osobistościami

Uroczysta ceremonia otwarcia II Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony,
Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2014, która odbyła się w środę
7 października, zgromadziła przedstawicieli wielu kluczowych dla branży instytucji i organizacji,
w tym patronów wydarzenia.

Wśród gości obecni byli:
Beata Oczkowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, która podczas swojego
wystąpienia zaznaczyła, że zachowanie, ochrona i konserwacja zabytków jest istotnym elementem
polityki kulturalnej państwa, ważnym z punktu widzenia interesu publicznego ze względu
na znaczenie zabytków w procesie edukacji i kulturowej identyfikacji społeczeństwa. Podkreśliła
jednocześnie, iż prawidłowe zarządzanie zabytkami jest wielką odpowiedzialnością i obowiązkiem
moralnym każdej instytucji. Pani minister wspomniała również o zabytkach znajdujących
się w zasobach Ministerstwa Obrony Narodowej, a także inicjatywach realizowanych przez
ministerstwo na rzecz ochrony zabytków przed zniszczeniem. - Jestem przekonana że Targi
Dziedzictwo przyczynią się do pogłębienia wiedzy o sferze działalności wojska na rzecz ochrony
zabytków. (…) Organizatorom i zwiedzającym dzisiejsze targi życzę ażeby były one źródłem
niezapomnianych przeżyć, a także refleksji na temat stanu i możliwości ochrony naszych dóbr kultury
– powiedziała podczas otwarcia Beata Oczkowicz i zapraszała do odwiedzania stoiska MON-u
przygotowanego w formie wystawy. Ponadto zachęcała zwiedzających do zapoznania się z albumem
„Zabytki wojskowe znane i nieznane” i przy tej okazji podziękowała osobom zaangażowanym w jego
przygotowanie.
Jacek Olbrycht – dyrektor generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma wpisane w swoją misję ochronę dziedzictwa
narodowego w bardzo szerokim zakresie. Tym bardziej czujemy się zaszczyceni, że możemy
patronować temu wydarzeniu, któremu to patronują również różne ważne instytucje, co świadczy
o tym, że ochrona i konserwacja zabytków jest sprawą narodową. (…) Nasz kraj doświadczony
wojnami, trudną historią musi zwierać szeregi w ochronę tego dziedzictwa, które zostało nam dane
i za które jesteśmy odpowiedzialni. Stąd cieszymy się bardzo, że tak dużo osób i instytucji angażuje się
w to przedsięwzięcie – podkreślił w trakcie swojego wystąpienia Jacek Olbrycht, zachęcając
jednocześnie uczestników do zwiedzania targów. Wyraził również nadzieję, że Targi Dziedzictwo będą
się rozwijać w sposób dynamiczny i kolejne edycje przyniosą coraz to nowe rozwiązania dla branży.

Jacek Dąbrowski - dyrektor departamentu ochrony zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Jacek Miler – dyrektor departamentu dziedzictwa kulturowego w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Marek Czarnecki - dyrektor centrum obsługi Kancelarii Prezydenta RP,
Czesław Andrzej Żak – dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, prof. Aleksandra Skrabacz dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bogusław Wijatyk – dyrektor Zakładu
Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, płk. Tomasz Kalina – dyrektor biura
infrastruktury specjalnej Ministerstwa Obrony Narodowej, prof. Małgorzata Rozbicka – dyrektor
Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz jej zastępca Mariusz Czuba. - Doceniam inicjatywę i cieszę
się, że powstała możliwość spotkania się ludzi w tak różny sposób podchodzących do zabytków,
a jednocześnie dająca okazję do poznania najnowszych technik jakie nam daje XXI wiek
w tej dziedzinie – powiedziała podczas swojego przemówienia prof. Małgorzata Rozbicka. Zaznaczyła
jednocześnie, że targi to forum dla wielu specjalistów, którzy będą się spotykać wymieniać
doświadczeniami i działać dla dobra przyszłości naszych zabytków.
Andrzej Biernat i Ryszard Wojtkowski – zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. –
Nie musimy odpowiadać na pytanie dlaczego dziedzictwo warto chronić, ale wciąż pozostaje aktualne
pytanie jak je chronić. Sądzę, że te targi stanowią forum, gdzie ci którzy są dostawcami usług, sprzętu,
wiedzy czy materiałów mogą nam podpowiedzieć w jaki sposób to dziedzictwo należy chronić –
wspomniał Andrzej Biernat, który także zabrał głos w trakcie otwarcia. Zwrócił uwagę, że Targi
Dziedzictwo skupiają przedstawicieli różnych środowisk, pomagają w wymianie doświadczeń
i jednocześnie stanowią platformę do spotkań dla tych, którzy działają komercyjnie w tej branży,
z tymi którzy takich usług i urządzeń potrzebują. Dodał również, że targi prezentują nowe wyzwania
związane m.in. z digitalizacją.
Grażyna Ignaczak-Bandych, dyrektor generalny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Henryk
Niestrój – zastępca Dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, prof. Andrzej Koss – zastępca
przewodniczącego Głównej Komisji Konserwatorskiej, Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, prof. Andrzej Kadłuczka, prezes Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków i Jacek Rulewicz – sekretarz generalny tej organizacji. Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków Rafał Nadolny i jego zastępca Antoni Oleksicki, jak również Piotr Brabander –
dyrektor biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i jego
zastępca Małgorzata Gmiter. Sebastian Wierzbicki – wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego
Warszawy i Adam Grzegrzółka – dyrektor biura organizacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Bryg. Waldemar Maliński, dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej, Ewa Potrzebnicka – zastępca dyrektora ds. ochrony i udostępniania
zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Podczas swojego wystąpienia zachęcała zwiedzających

do uczestnictwa w konferencjach, w których przygotowanie była również zaangażowana.
Wspomniała o odbywających się trzeciego dnia targów spotkaniach poświęconych opiece i ochronie
obiektów zabytkowych i problematyce związanej z zagrożeniami występującymi w muzeach,
archiwach i bibliotekach. – Współpraca praktyków i naukowców może efektywnie działać na rzecz
zabytków których jesteśmy opiekunami – tymi słowami zakończyła swoje przemówienie Ewa
Potrzebnicka.
Marzena Kasprzycka – prezes Stowarzyszenia Starożytników, partnera targów i organizatora
Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich oraz Krzysztof Sałaciński – prezes Polskiego Komitetu Błękitnej
Tarczy i Radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, partnera Targów, któremu Bartosz
Sosnowski, prezes MT Polska, serdecznie podziękował za pomoc w organizacji I edycji Targów
Dziedzictwo i wręczył pamiątkowy dyplom. Krzysztof Sałaciński zabrał też głos podczas otwarcia
i korzystając z okazji podziękował osobom, które włączyły się w przygotowanie tej inicjatywy.
Skierował również propozycję do środowiska naukowego aby w przyszłym roku podczas targów
zorganizować sesję naukową dotyczącą sfery ochrony dziedzictwa kulturowego, a także zorganizować
forum doświadczeń dla wszystkich organizacji społecznych podejmujących te kwestie oraz dla tych
którzy zajmują się nowymi technikami i technologiami w ochronie dziedzictwa.
Wojciech Borkowski, wiceprezes zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich
oraz Sylwia Błaszczyk z zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, byli Generalni
Konserwatorzy Zabytków – Aleksander Broda i Ryszard Mikliński, który podziękował organizatorom
i partnerowi Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, Totalizatorowi Sportowemu – Tor Służewiec
oraz sponsorowi głównemu ODK – firmie Griffin Real Estate. - Wszystkie panele, które
są zorganizowane w ramach tych dni służą temu aby z jednej strony spojrzeć w dzisiejszych
zmieniających się czasach na teorię i doktrynę konserwatorską, a z drugiej strony na praktyczne
realizacje – podkreślił w swoim wystąpieniu Ryszard Mikliński.
Przedstawiciele duchowieństwa – ks. Łukasz Kolęda, Dyrektor Muzeum Metropolii Prawosławnej
oraz ks. diakon Andrzej Dawidziuk, Kierownik Archiwum Metropolii Prawosławnej.

Podczas uroczystości odczytany został list od Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra
gospodarki, Honorowego Patrona wydarzenia, który nie mógł osobiście uczestniczyć w Targach
Dziedzictwo. Wiceprezes Rady Ministrów m.in. wspomniał w nim, że targi stanowią kluczową
platformę wymiany poglądów i informacji pomiędzy przedsiębiorstwami reprezentującymi branże
polskiej gospodarki, zaangażowane w wytwórczość na rzecz polskiej kultury i dziedzictwa
narodowego. Zwrócił też uwagę, że poprawa przepływu informacji pomiędzy podmiotami
branżowymi w zakresie nowoczesnych technik i technologii wykorzystywanych w konserwacji

zabytków, możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój działalności branżowej i obszary
kultury oraz poprawa jakości metod stosowanych przy rewitalizacji i konserwacji zabytków
ma fundamentalne znaczenie dla obiektów dziedzictwa narodowego.

Uroczystą ceremonię otwarcia II Targów Dziedzictwo zakończyło wspólne przecięcie wstęgi przez
Beatę Oczkowicz, Jacka Olbrychta, Małgorzatę Rozbicką, Rafała Nadolnego oraz Marzenę Kasprzycką.

