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Wojskowe nieruchomości zabytkowe
Program merytoryczny III Targów Dziedzictwo obfitować będzie w prelekcje dotyczące
ochrony, konserwacji i restauracji zabytków. Jedną z propozycji jest konferencja
pt.
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Obywatelskiej Ministerstwa Obrony Narodowej.
III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów
i Bibliotek DZIEDZICTWO, które odbędą się w dniach 7-9 października br. w Warszawie,
zgromadzą profesjonalistów związanych z konserwacją, restauracją oraz ochroną zabytków
i obiektów zabytkowych. Przedstawiciele Biura Infrastruktury Specjalnej Ministerstwa Obrony
Narodowej zapraszają na spotkanie, na którym omówią zagadnienia związane z ochroną
wojskowych nieruchomości zabytkowych. Konferencja będzie miała miejsce drugiego dnia
targów, tj. 8 października br. w godzinach 10.00 – 14.00 w sali D na terenie hali wystawienniczej.

Zabytki pod pieczą Wojska Polskiego
Na terenie Polski znajdują się liczne zabytki, o których ochronę dba Wojsko Polskie. Katalog
tych nieruchomości obejmuje obiekty militarne oraz cywilne adaptowane do celów wojskowych.
W pierwszej grupie znajdują się twierdze, forty z ich uformowaniami obronnymi: wałami, fosami
i esplanadami, wieże obronne, działobitnie, kazamaty, tradytory, pojedyncze budynki i kompleksy
koszarowe czy miejsca pamięci. Drugą zaś tworzą pałace, dwory, kościoły, cerkwie, szpitale,
budynki mieszkalne, gospodarcze i komunikacyjne oraz parki i ogrody. Łącznie w trwałym
zarządzie MON znajduje się ponad 2500 wojskowych nieruchomości zabytkowych.

Program konferencji
Spotkanie będzie podzielone na trzy części tematyczne. Podczas pierwszej zaprezentowane
zostaną wojskowe nieruchomości zabytkowe będące w trwałym zarządzie MON. Prowadzący

przybliżą przykłady zlokalizowane m.in. na terenie poszczególnych zarządów infrastruktury
w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Wrocławiu, Zielonej Górze,
Poznaniu oraz Warszawie.
Kolejny obszar dotyczyć będzie prac konserwatorskich, konserwacyjnych, restauratorskich,
renowacyjnych i budowlanych, które prowadzone są przy zabytkach. Prelegent wyjaśni różnice
w zakresie prac oraz omówi obowiązujące definicje, a także liczne praktyczne przykłady
realizacji.
W części pt. „Zasady sztuki konserwatorskiej - techniki i technologie” ekspert przybliży stosowane
technologie konserwatorskie murów ceglanych i elewacji tynkarskich, jak również zasady doboru
zapraw sztukatorskich, wypraw tynkarskich i farb elewacyjnych.

Patroni honorowi
Patronat honorowy nad Targami Dziedzictwo sprawują: Małgorzata Kidawa-Błońska - marszałek
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Janusz Piechociński - wiceprezes Rady Ministrów, minister
gospodarki, Beata Oczkowicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Hanna Gronkiewicz-Waltz - prezydent
m.st. Warszawy, ks. Wiesław Alojzy Mering - biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej,
przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu
Polski, Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa - prawosławny Metropolita Warszawski
i całej Polski, dr hab. Władysław Stępniak - naczelny dyrektor Archiwów Państwowych,
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, szef
Obrony Cywilnej Kraju.

Informacje organizacyjne
III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów
i Bibliotek DZIEDZICTWO odbędą się w dniach 7-9 października br. w Centrum TargowoKongresowym MT Polska w Warszawie przy ul. Marsa 56c. Organizatorem wydarzenia jest firma
MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem
Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszeniem Starożytników, Uniwersytetem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o.
Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl.
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MT Targi Polska to jeden z wiodących w Polsce i największy na rynku warszawskim organizator
imprez targowych. Firma organizuje 8 imprez wystawienniczych, które rocznie gromadzą ponad
2000 wystawców i 80 000 zwiedzających. W kalendarium znajdują się targi, które bardzo dobrze
znane są za granicą, a w Polsce zyskały miano najważniejszych wydarzeń targowych. Są to:
EuroGastro, EuroLab, CrimeLab, TT Warsaw, Lato, WorldHotel, Dziedzictwo oraz Infrastruktura.

