
 
 

 
Organizator 

Program  
 

Wizyta studyjna przedstawicieli branży konserwacji zabytków oraz budowlanej do 

Niemiec połączona z udziałem w targach „denkmal” 2018 

Bawaria i Saksonia, 07-10.11.2018 
 

Środa, 07.11.2018 

09:00-15:00  
Zbiórka we Wrocławiu 

Przejazd do Wunsiedel z przerwą obiadową  

15:00-16:30  

Zwiedzanie Europejskiego Centrum Doskonalenia Zawodowego Kamieniarzy i 
Zawodów Pokrewnych w Wunsiedel  

 

Centrum Doskonalenia Zawodowego Kamieniarzy i Zawodów Pokrewnych od roku 1900 
oferuje kształcenie i doradztwo wokół obróbki kamienia oraz rzemiosła z nim związanego w 
kontekście ochrony zabytków. Znajdujące się w nim Niemieckie Archiwum Kamienia 
Naturalnego prowadzi badania, szkolenia oraz dokumentację wokół kamienia naturalnego. 
Ze zbiorami obejmującymi aktualnie ponad 6 000 płyt kamiennych tego samego rozmiaru 
pochodzących z 100 krajów archiwum to posiada największą tego typu kolekcję na całym  
świecie.  

http://efbz.de/  

17:00  

Zakwaterowanie w hotelu Pension Sommer 

Wirtsgasse 8, 95652 Waldsassen / Kondrau 

https://www.pension-sommer.de/ 

18:00-21:00 

Wspólna kolacja na zaproszenie Glashütte Lamberts Waldsassen GmbH 

Schützenstraße 1, 95652 Waldsassen 

https://www.lamberts.de/ 

21:00 Przejazd do hotelu Pension Sommer 

Czwartek, 08.11.2018 

07:45 
Wymeldowanie z hotelu Pension Sommer oraz przejazd do Glashütte Lamberts 
Waldsassen GmbH  

08:00-09:30  

Wizyta w Glashütte Lamberts Waldsassen GmbH 

 

Huta szkła Lamberts jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym zatrudniającym 
70 pracowników. W tej manufakturze produkowane jest szkło dmuchane oraz ręcznie 
formowane dostępne w 500 kolorach i strukturach. Oryginalne szkła Lamberts są doceniane 
przez fachowców na całym świecie za ich różnorodność oraz jakość. Firma posiada również 
zasobny magazyn mieszczący ponad 50.000 szklanych płyt do wyboru. 

https://www.lamberts.de/  

09:30   Przejazd do klasztoru Waldsassen 

09:45-11:00 
Zwiedzanie klasztoru Waldsassen  

 

http://efbz.de/
https://www.pension-sommer.de/
https://www.lamberts.de/
https://www.lamberts.de/


 

Opactwo w Waldsassen zostało założone w roku 1133. Klasztor znany jest ze względu na 
imponującą barokową bazylikę, uważaną za jedną z piękniejszych w południowych 
Niemczech oraz znaną na całym świecie salę biblioteczną powstałą w latach 1689-1726 w 
stylu przejściowym pomiędzy barokiem a rokoko. Od lat 90. ubiegłego wieku klasztor 
przeżywa odrodzenie. W ramach pierwszej od czasów baroku generalnej renowacji udało 
się odremontować zniszczone budynki. Nakłady inwestycyjne wyniosły blisko 40 mln EUR 
obejmowały i około 8500m2 fasad a prace trwały blisko 15 lat. Kolejne prace trwają do dziś. 

https://abtei-waldsassen.de/ 

11:00-15:00 Przejazd do Zahna-Elster z przerwą obiadową 

15:00-16:30 

Wizyta w Zahna-Fließen GmbH 

 

Założona w roku 1981 manufaktura płytek łączy w sobie tradycję i innowacyjność. 
Produkowane przez firmę płytki historyczne doskonale sprawdzają się w przypadku 
rekonstrukcji i konserwacji zabytków, ale także stanowią artystyczny akcent nowoczesnych 
wnętrzach. Firma posiada również specjalny dział, który we współpracy z architektami, 
konserwatorami zabytków oraz firmami budowlanymi tworzy i rekonstruuje płytki zgodnie z 
historycznym pierwowzorem i następnie produkuje je w małych seriach. Płytki produkowane 
na zamówienie dopełniają bogatą paletę gresowcyh płytek historycznych oraz 
przemysłowych oferowanych przez firmę Zahna-Fliesen GmbH. 

https://www.zahna-fliesen.de/ 

16:30  Przejazd do Lipska 

18:30  

Zakwaterowanie w hotelu Leipzig City Nord by Campanile  

Wittenberger Str. 87, 04129 Leipzig 

https://www.campanile.com/pl/hotels/hotel-leipzig-city-nord-campanile 

19:30  Wspólna kolacja 

Piątek, 09.11.2018 

09:30-12:30  

Spotkanie informacyjne na targach „denkmal” 

 

- Oficjalne powitanie przez przedstawiciela Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii 
(BMWi), Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska) oraz enviacon 
GmbH 

- "Ochrona zabytków – podobieństwa i różnice" Dr. Peter Schabe, Niemiecka Fundacja 
Ochrony Zabytków, Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury  

- „Nowe technologie oraz trendy w badaniach i rozwoju materiałów budowlanych dla 
ochrony zabytków” Centrum Fraunhofera ds. efektywnej energetycznie renowacji oraz 
ochrony zabytków (Fraunhofer-Zentrum für energetische Altbausanierung und 
Denkmalpflege) (oczekujemy na potwierdzenie) 

- Rynek materiałów budowlanych w Niemczech (oczekujemy na potwierdzenie) 

- Prezentacja niemieckich technologii oraz materiałów budowlanych  

- Możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów kooperacyjnych  

12:30-13:00  Przerwa obiadowa 

13:00-15:00  

Udział w Międzynarodowej Giełdzie Kooperacji "CONTACT denkmal" organizowanej 
przez Izbę Rzemieślniczą w Lipsku 

 

Na podstawie przedstawionych przez Państwa danych zostanie stworzony Państwa profil 
zawierający informacje dotyczące profilu działalności oraz poszukiwanych partnerów 
biznesowych. Poprzez platformę internetową będzie istniała możliwość umówienia spotkań 
z wybranymi uczestnikami giełdy.  

https://contact-denkmal2018.b2match.io/ 

https://abtei-waldsassen.de/
https://www.zahna-fliesen.de/
https://www.campanile.com/pl/hotels/hotel-leipzig-city-nord-campanile
https://contact-denkmal2018.b2match.io/


 

15:00-18:00  

Czas na indywidualne zwiedzanie targów „denkmal” 

 

Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli 
„denkmal” w Lipsku to wiodące wydarzenie w branży odbywające się w cyklu dwuletnim. 
Targi stanowią platformę kontaktów oraz wymianę doświadczeń z zakresu ochrony 
zabytków, konserwacji, renowacji oraz rewitalizacji obiektów budowlanych. Ubiegła edycja 
targów skupiła 435 wystawców z 17 krajów. Do zakresu tematycznego należą rzemiosło w 
ochronie zabytków,  materiały i elementy budowlane, przyrządy budowlane, narzędzia i 
maszyny, materiały konserwatorskie i restauratorskie, narzędzia i wyposażenie techniczne 
dla restauratorów, zachowanie i ochrona zabytków kultury.   

http://www.denkmal-leipzig.de/ 

19:00  Wspólna kolacja  

20:30  Przyjazd do hotelu Leipzig City Nord by Campanile 

Sobota, 10.11.2018 

08:00  Wymeldowanie z hotelu, przejazd do Görlitz 

11:00-12:00 

Zwiedzanie zamku Ober-Neundorf w Görlitz 

 

Zamek Ober-Neundorf powstał na przełomie XIII i XIV w. i aż do XVI w. wielokrotnie 
zmieniał swoją formę, kiedy to nadany został mu obecny kształt w formie litery „T”. 
Rozpoczęte 1991 w roku prace restauracyjne ukazały na fasadzie liczne, zachowane pod 
warstwą tynku ozdoby z XVI w. w formie sgrafitta. Ten trzykondygnacyjny budynek 
aktualnie przechodzi remont generalny, a od 2015 roku zamek jest w posiadaniu rodziny 
Kuhn. 

https://www.schloss-ober-neundorf.de/  

12:00-14:30  Przejazd do Wrocławia  

14:30  Przyjazd do Wrocławia, koniec wizyty studyjnej  

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.  

 

 

Erforderliche Parameter fehlen oder sind falsch. 
Kontakt 

Paweł Kwiatkowski 

Dyrektor / Doradztwo Rynkowe  

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) 

Tel.: +48 22 53 10 511 

E-Mail: pkwiatkowski@ahk.pl  

http://www.denkmal-leipzig.de/
https://www.schloss-ober-neundorf.de/
pkwiatkowski@ahk.pl%20

