
Międzynarodowa Wystawa Budownictwa 

i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej 

i Dewocjonaliów SACROEXPO w Targach 

Kielce to jedno z najważniejszych wydarzeń 

branży sakralnej w Europie. To także wystawa 

niezwykle wyjątkowa, łącząca sztukę sakralną, 

sferę duchowości i aspekt biznesowy. 

Co roku SACROEXPO odwiedza około 

5 tysięcy osób. Na 16. edycję Targi Kielce 

zapraszają od 22 do 24 czerwca.

To jedna z niewielu tak kompleksowych imprez wysta-
wienniczych, dotyczących branży sakralnej. Obok 
unikatowych, ręcznie wyrabianych 
przedmiotów użytkowej sztuki sak-
ralnej, znajdziemy również ele-
menty wyposażenia kościołów 
i aranżacji przestrzeni wokół nich. 
SACROEXPO zapewnia wiedzę 
o konserwacji i renowacji starych 
świątyń, najnowszych technolo-
giach osuszania murów. Impreza 
wystawiennicza w Targach Kielce 
to również miejsce prezentacji 
nowoczesnego duszpasterstwa, 
wykorzystującego najnowsze, mul-
timedialne możliwości ewange-
lizacji. Wystawa SACROEXPO 
zawsze gości przedstawicieli biur 
podróży, specjalizujących się 
w pielgrzymowaniu do miejsc 
świętych. Od lat każda z edycji 
wystawy skupia także uwagę 
mediów katolickich. 

Co roku rangę wydarzenia podkreśla obecność wielu 
dostojników i przedstawicieli władz kościelnych. Dużym 

zainteresowaniem cieszą się liczne konferencje, 
wystawy, spotkania artystyczne towarzyszące targom. 

Podczas wystawy SACROEXPO 
ma miejsce niezwykła uroczystość 
wręczania Medalu Papieskiej 
Rady ds. Kultury Per Artem Ad 
Deum. Laureatami zostali już 
m.in. kompozytorzy Ennio Morri-
cone i Wojciech Kilar czy reżyser 
Krzysztof Za-
nussi. Tego-
roczni laure-
aci to wybitni 
artyści świa-
towego for-
matu – kom-
pozytor i dy-
rygent profe-
sor Krzysztof 
Penderecki 
oraz znako-

mity rzeźbiarz, profesor Wincenty 
Kućma. Medal otrzyma również 
niemieckie Wydawnictwo Herder.

Rangę wydarzenia podkreśla 
obecność wielu dostojników 

i przedstawicieli władz 
kościelnych - na zdjęciu 

Jego Ekscelencja Paisjusz 
z wizytą podczas SACROEXPO

W 2014 roku wystawa 
zgromadziła niemal 

300 wystawców 
z 13 krajów świata.

 /K.K./
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 Już na stałe, w wydarzenia towarzyszące 
SACROEXPO, zapisały się specjalistyczne bezpłatne 
warsztaty dedykowane redakcjom gazet parafialnych. 
Wśród paneli tematycznych tym razem organizatorzy 
zaproponowali temat dotyczący tworzenia fotorelacji, 
pisania reportażu, dziennikarstwa informacyjnego oraz 
sztuki prowadzenia konferencji prasowej. Finałem 
warsztatów jest konkurs na najlepsze hasło promujące 
targi SACROEXPO, w którym adepci dziennikarstwa 
mogą zdobyć nagrody niezbędne w każdej redakcji. 
 W warsztatach bierze udział zwykle 30 redaktorów 

z całej Polski. Tradycyjnie już 
podczas spotkania odbędzie się 
konkurs – w 2014 roku uczestnicy 
mieli za zadanie stworzyć najcie-
kawsze hasło promujące wystawę.
 Warsztaty zaplanowano na drugi 
dzień targów. Zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu mailowego: 
malicka.daria@targikielce.pl

Tego, jak pisać obiektywnie 
i... ciekawie uczył Wojciech 
Staruchowicz

  Od piętnastu lat w ramach targów SACROEXPO
w Kieleckim Centrum Kultury rozbrzmiewają najpięk-
niejsze piosenki religijne.
  Młodzi artyści i kompozytorzy prezentują się przed 
fachowym jury, które wyłania zwycięzców. W tym roku 
do finału festiwalu zakwalifikowało się ponad 700 
uczestników, wiernych z kieleckich diecezji. Odbędzie 
się on 17 czerwca na dużej scenie Kieleckiego 
Centrum Kultury o godz. 16.00.
 Gwiazdą tegorocznego festiwalu jest zespół 
muzyki sakralnej LUMEN z wokalistą Januszem 
Szromem, doskonałym wokalistą jazzowym.
Konieczna do odwiedzenia strona zespołu Twoje Niebo
www.pop-oratorium.pl/zespol-lumen.html
 FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ to dzieło 
zainicjowane przez księdza Jerzego Ostrowskiego – 
Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii 
Diecezjalnej w Kielcach, księdza Stanisława Kuśmier-
czyka – duszpasterza pracującego w parafii katedralnej 
w Kielcach i Stanisława Jurkowskiego – muzyka, 

akustyka, kierownika zespołów 
„Fema” oraz „The Stanley’s Band” 
– gospodarza Festiwalu.
 Pomysł stworzenia festiwalu 
narodził się w momencie, gdy 
w Ośrodku Duszpasterstwa Aka-
demickiego „Odnowa” przy bazy-
lice katedralnej, kierowanym wów-
czas przez ks. Stanisława, powstał 
zespół „The Stanley's Band”. 
Zespół animował w tym czasie 
śpiew w czasie liturgii i innych 
spotkań duszpasterskich. Utworzenie grupy było 
owocem dokonanej przez ks. Stanisława wcześniejszej 
analizy „zapotrzebowania” młodzieży na kulturę oraz 
poszukiwania nowych form w przekazie Ewangelii. 
Muzyka wydawała się najlepszym sposobem na nawią-
zywanie komunikacji z młodymi.

W ubiegłorocznej edycji 
nagrodzono zespoły 
„Schola Angelus” z parafii 
pw. Przemienienia Pańskiego 
w Kielcach Białogonie,  
„Chichoty” z gimnazjum Jana 
Pawła II w Bielinach oraz 
Ars Nova z Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu 
i Turystyki w Żarnowcu

 Od czterech lat w czasie tragów SACROEXPO 
odbywa się budzący niezwykłe emocje turniej 
SACROEXPO CUP. Biorą w nim udział wystawcy, 
przedstawiciele pracowników Targów Kielce, reprezen-
tacje księży oraz przedstawiciele władz. Dotychczas, 
każdego roku wygrywali księża. Okazuje się, że ducho-
wieństwo jest silne i dba wyjątkowo o swoją kondycję 
fizyczną.
 Przypomnijmy ubiegłoroczne starcie piłkarzy, 
w którym udział wzięło aż sześć drużyn: wywodząca się 
z regionu świętokrzyskiego reprezentacja Polski księży, 
wystawcy Międzynarodowej Wystawy Budownictwa 
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjo-
naliów SACROEXPO, przedstawiciele pracowników 
Targów Kielce, reprezentacja salezjan, kieleccy oldboje 
oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. 

Podczas kilkugodzinnych roz-
grywek nie brakowało wielkich 
emocji. Punktem kulminacyjnym 
był jednak bez wątpienia mecz 
finałowy, w którym zmierzyli się 
księża i oldboje. Po remisie 0:0 
nastąpiła długa seria rzutów kar-
nych, która ostatecznie wyłoniła 
zwycięzcę. Po raz trzeci turniej 
SACROEXPO CUP wygrali księża. 
Na drugiej pozycji uplasowali się 
oldboje, a na trzeciej Targi Kielce. Kolejne miejsca zajęli 
salezjanie, wystawcy i Urząd Marszałkowski.
 Tegoroczny turniej SACROEXPO CUP zaplano-
wano na drugi dzień targów.

Od czterech lat w czasie tragów 
SACROEXPO odbywa się 
budzący niezwykłe emocje 
turniej SACROEXPO CUP

 /B.S./

 /B.S./

 /B.S./

Targi SACROEXPO, 

tworzone przez pana 

od początku, nie dosyć, 

że kompleksowo obejmują 

tematykę branży sakralnej 

to mocno oparte są na wyda-

rzeniach kulturalnych, 

edukacyjnych. Skąd pomysł 

na taką formułę imprezy 

wystawienniczej?

 Od początku Targi Kielce tworzyły wydarzenie nie 
ściśle handlowe, ale pokazujące bogactwo kulturalne, 
związane z szeroko rozumianą tematyką sakralną. 
Organizujemy targi, gdzie kompleksowo będą prezen-
towane nowości, trendy, ale też wydarzenia z kręgów 
kultury najwyższej klasy - dlatego od razu pojawiły się 
wystawy uznanych na świecie twórców, zupełnie unika-
towe koncerty. Równocześnie postawiliśmy na aspekt 
edukacyjny. Teraz seminaria i warsztaty towarzyszące 
kolejnym edycjom są poszukiwanym punktem progra-
mów targowych. Prezentujemy dorobek muzeów 
polskich, architekturę sakralną i osiągnięcia w dzie-
dzinie renowacji, konserwacji naszego sakralnego 
dziedzictwa - podczas SACROEXPO wręczane 
są również medale Per Artem Ad Excelsis, za wybitne 
realizacje w polskim Kościele. Staramy się działać 
wszechstronnie. 
 Czas pokazał, że formuła sprawdziła się. Z począt-
ku zaufało nam około 100 firm, jakie pojawiły się 
podczas pierwszych targów, teraz jest ich prawie 300. 
Cieszymy się już 16. edycją, a targi SACROEXPO 
uznawane są za jedno z najważniejszych spotkań 
branży sakralnej w Europie. Współpracujemy z ośrod-
kami targowymi w Niemczech, Austrii, Włoszech i Hisz-
panii. Staramy się wciąż rozwijać.

Funkcja edukacyjna SACROEXPO, to nie tylko

seminaria i konferencje…

 Liczę, że poprzez ekspozycję targową, towarzy-
szące wydarzenia wpływamy na poczucie estetyki 
odbiorców, pozytywnie kształtujemy ich emocje i wraże-
nia. Może nawet przyczyniamy się do tego, że kiczu jest 
mniej? Zarówno w projektach kościołów – bo przecież 
podczas SACROEXPO spotykają się i dyskutują rów-
nież znakomici architekci – jak i w samych przedmiotach 
oferowanych przez branżę sakralną. 
 Edukujemy poprzez propagowanie kultury, ale 
i konkretne umiejętności. Warsztaty „Sacromedia” dają 
umiejętności profesjonalnego wydawania gazety 
parafialnej, portalu internetowego. Taką edukacyjną 
funkcję spełnia Festiwal Piosenki Religijnej, gdzie udział 
bierze 700 dzieci i młodzieży z diecezji kieleckiej, 
obejmującej trzy województwa.

Targi co roku odwiedza wielu znakomitych 

gości. Jacy już mieli okazję gościć w Kielcach?

 Odwiedzali nas znamienici dostojnicy kościelni. 
Dużym wydarzeniem była wizyta kardynała Gianfranco 
Ravasi, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury. 
Do Kielc od lat przyjeżdża również dostojnik Kościoła pra-
wosławnego Biskup Paisjusz. Gościliśmy Prymasa Józe-
fa Glempa, kardynała Stanisława Dziwisza, ówczesnego 
Nuncjusza Apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczy-
ka, arcybiskupa Józefa Michalika i wielu innych, nie mniej 
znakomitych dostojników świata Kościoła.
 Spośród artystów, niezapomnianym był Arturo Mari, 
fotograf papieski, towarzyszący latami św. Janowi Paw-
łowi II. W 2012 roku koncertował słynny kompozytor Ennio 
Morricone. W 2009 roku odwiedził nas znakomity polski 
kompozytor Wojciech Kilar. Gośćmi podczas minionych 
edycji byli też reżyser teatralny, malarz Leszek Mądzik, 
reżyser filmowy Krzysztof Zanussi i wielu innych znako-
mitych gości, których nie sposób wymieniać. 
 Wielu, spośród wybitnych gości, uhonorowano 
medalem „Per Artem Ad Deum”, przyznawanym od 2005 
roku przez Papieską Radę do spraw Kultury, za wybitne 
osiągnięcia i promowanie sztuki, przyczyniającej się 
do pogłębiania dialogu wielu kultur. W tym roku laureatami 
nagrody będą kompozytor Krzysztof Penderecki, znako-
mity rzeźbiarz Wincenty Kućma i Wydawnictwo Herder. 
Medale wręczymy już po raz 11. 

SACROEXPO to często wyjątkowe eksponaty. 

Co szczególnie utkwiło Panu w pamięci?

 W roku ubiegłym prezentowaliśmy unikatowy w skali 
świata eksponat - Bursztynowo-Brylantową Suknię Za-
wierzenia do Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej, autorstwa artysty rzeźbiarza Mariusza Drapikow-
skiego. Korony zdobiące ikonę pobłogosławił św. Jan 
Paweł II, w przededniu swego odejścia. Suknia właśnie 
w Kielcach była pokazywana po raz pierwszy, poza Jasną 
Górą. Z wcześniejszych edycji pamiętam także wyjątkową 
bursztynową monstrancję, którą prezentowano właśnie 
podczas SACROEXPO.

Jakie wydarzenie kulturalne, towarzyszące 

targom SACROEXPO wywarło na widzach 

największe wrażenie?

 W ciągu 15 minionych edycji było ich wiele. Ale 
z pewnością jednym z nich była wystawa niepublikowa-
nych wcześniej fotografii Jana Pawła II, autorstwa waty-
kańskiego fotografa papieskiego Arturo Mari. Prezen-
towana była w 2005 roku, w rok po śmierci Papieża. Ta 
edycja SACROEXPO wiązała się też z niezwykłym kon-
certem oratorium „Golgota Świętokrzyska” i premierą 
„Przed sklepem jubilera”, na podstawie sztuki Jana Pawła II. 
 Niezapomnianym dla wielu osób wydarzeniem był 
koncert Wojciecha Kilara, który komentowano jako 
niezwykłą, ciekawą interpretację muzyki poważnej.

Rozmowa z Robertem Frąkiem

Dziękuję za rozmowę. Katarzyna Kulińska
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SACROEXPO, zapisały się specjalistyczne bezpłatne 
warsztaty dedykowane redakcjom gazet parafialnych. 
Wśród paneli tematycznych tym razem organizatorzy 
zaproponowali temat dotyczący tworzenia fotorelacji, 
pisania reportażu, dziennikarstwa informacyjnego oraz 
sztuki prowadzenia konferencji prasowej. Finałem 
warsztatów jest konkurs na najlepsze hasło promujące 
targi SACROEXPO, w którym adepci dziennikarstwa 
mogą zdobyć nagrody niezbędne w każdej redakcji. 
 W warsztatach bierze udział zwykle 30 redaktorów 

z całej Polski. Tradycyjnie już 
podczas spotkania odbędzie się 
konkurs – w 2014 roku uczestnicy 
mieli za zadanie stworzyć najcie-
kawsze hasło promujące wystawę.
 Warsztaty zaplanowano na drugi 
dzień targów. Zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu mailowego: 
malicka.daria@targikielce.pl
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  Od piętnastu lat w ramach targów SACROEXPO
w Kieleckim Centrum Kultury rozbrzmiewają najpięk-
niejsze piosenki religijne.
  Młodzi artyści i kompozytorzy prezentują się przed 
fachowym jury, które wyłania zwycięzców. W tym roku 
do finału festiwalu zakwalifikowało się ponad 700 
uczestników, wiernych z kieleckich diecezji. Odbędzie 
się on 17 czerwca na dużej scenie Kieleckiego 
Centrum Kultury o godz. 16.00.
 Gwiazdą tegorocznego festiwalu jest zespół 
muzyki sakralnej LUMEN z wokalistą Januszem 
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„Fema” oraz „The Stanley’s Band” 
– gospodarza Festiwalu.
 Pomysł stworzenia festiwalu 
narodził się w momencie, gdy 
w Ośrodku Duszpasterstwa Aka-
demickiego „Odnowa” przy bazy-
lice katedralnej, kierowanym wów-
czas przez ks. Stanisława, powstał 
zespół „The Stanley's Band”. 
Zespół animował w tym czasie 
śpiew w czasie liturgii i innych 
spotkań duszpasterskich. Utworzenie grupy było 
owocem dokonanej przez ks. Stanisława wcześniejszej 
analizy „zapotrzebowania” młodzieży na kulturę oraz 
poszukiwania nowych form w przekazie Ewangelii. 
Muzyka wydawała się najlepszym sposobem na nawią-
zywanie komunikacji z młodymi.

W ubiegłorocznej edycji 
nagrodzono zespoły 
„Schola Angelus” z parafii 
pw. Przemienienia Pańskiego 
w Kielcach Białogonie,  
„Chichoty” z gimnazjum Jana 
Pawła II w Bielinach oraz 
Ars Nova z Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu 
i Turystyki w Żarnowcu

 Od czterech lat w czasie tragów SACROEXPO 
odbywa się budzący niezwykłe emocje turniej 
SACROEXPO CUP. Biorą w nim udział wystawcy, 
przedstawiciele pracowników Targów Kielce, reprezen-
tacje księży oraz przedstawiciele władz. Dotychczas, 
każdego roku wygrywali księża. Okazuje się, że ducho-
wieństwo jest silne i dba wyjątkowo o swoją kondycję 
fizyczną.
 Przypomnijmy ubiegłoroczne starcie piłkarzy, 
w którym udział wzięło aż sześć drużyn: wywodząca się 
z regionu świętokrzyskiego reprezentacja Polski księży, 
wystawcy Międzynarodowej Wystawy Budownictwa 
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjo-
naliów SACROEXPO, przedstawiciele pracowników 
Targów Kielce, reprezentacja salezjan, kieleccy oldboje 
oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. 

Podczas kilkugodzinnych roz-
grywek nie brakowało wielkich 
emocji. Punktem kulminacyjnym 
był jednak bez wątpienia mecz 
finałowy, w którym zmierzyli się 
księża i oldboje. Po remisie 0:0 
nastąpiła długa seria rzutów kar-
nych, która ostatecznie wyłoniła 
zwycięzcę. Po raz trzeci turniej 
SACROEXPO CUP wygrali księża. 
Na drugiej pozycji uplasowali się 
oldboje, a na trzeciej Targi Kielce. Kolejne miejsca zajęli 
salezjanie, wystawcy i Urząd Marszałkowski.
 Tegoroczny turniej SACROEXPO CUP zaplano-
wano na drugi dzień targów.
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SACROEXPO odbywa się 
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kami targowymi w Niemczech, Austrii, Włoszech i Hisz-
panii. Staramy się wciąż rozwijać.

Funkcja edukacyjna SACROEXPO, to nie tylko

seminaria i konferencje…

 Liczę, że poprzez ekspozycję targową, towarzy-
szące wydarzenia wpływamy na poczucie estetyki 
odbiorców, pozytywnie kształtujemy ich emocje i wraże-
nia. Może nawet przyczyniamy się do tego, że kiczu jest 
mniej? Zarówno w projektach kościołów – bo przecież 
podczas SACROEXPO spotykają się i dyskutują rów-
nież znakomici architekci – jak i w samych przedmiotach 
oferowanych przez branżę sakralną. 
 Edukujemy poprzez propagowanie kultury, ale 
i konkretne umiejętności. Warsztaty „Sacromedia” dają 
umiejętności profesjonalnego wydawania gazety 
parafialnej, portalu internetowego. Taką edukacyjną 
funkcję spełnia Festiwal Piosenki Religijnej, gdzie udział 
bierze 700 dzieci i młodzieży z diecezji kieleckiej, 
obejmującej trzy województwa.

Targi co roku odwiedza wielu znakomitych 

gości. Jacy już mieli okazję gościć w Kielcach?

 Odwiedzali nas znamienici dostojnicy kościelni. 
Dużym wydarzeniem była wizyta kardynała Gianfranco 
Ravasi, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury. 
Do Kielc od lat przyjeżdża również dostojnik Kościoła pra-
wosławnego Biskup Paisjusz. Gościliśmy Prymasa Józe-
fa Glempa, kardynała Stanisława Dziwisza, ówczesnego 
Nuncjusza Apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczy-
ka, arcybiskupa Józefa Michalika i wielu innych, nie mniej 
znakomitych dostojników świata Kościoła.
 Spośród artystów, niezapomnianym był Arturo Mari, 
fotograf papieski, towarzyszący latami św. Janowi Paw-
łowi II. W 2012 roku koncertował słynny kompozytor Ennio 
Morricone. W 2009 roku odwiedził nas znakomity polski 
kompozytor Wojciech Kilar. Gośćmi podczas minionych 
edycji byli też reżyser teatralny, malarz Leszek Mądzik, 
reżyser filmowy Krzysztof Zanussi i wielu innych znako-
mitych gości, których nie sposób wymieniać. 
 Wielu, spośród wybitnych gości, uhonorowano 
medalem „Per Artem Ad Deum”, przyznawanym od 2005 
roku przez Papieską Radę do spraw Kultury, za wybitne 
osiągnięcia i promowanie sztuki, przyczyniającej się 
do pogłębiania dialogu wielu kultur. W tym roku laureatami 
nagrody będą kompozytor Krzysztof Penderecki, znako-
mity rzeźbiarz Wincenty Kućma i Wydawnictwo Herder. 
Medale wręczymy już po raz 11. 

SACROEXPO to często wyjątkowe eksponaty. 

Co szczególnie utkwiło Panu w pamięci?

 W roku ubiegłym prezentowaliśmy unikatowy w skali 
świata eksponat - Bursztynowo-Brylantową Suknię Za-
wierzenia do Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej, autorstwa artysty rzeźbiarza Mariusza Drapikow-
skiego. Korony zdobiące ikonę pobłogosławił św. Jan 
Paweł II, w przededniu swego odejścia. Suknia właśnie 
w Kielcach była pokazywana po raz pierwszy, poza Jasną 
Górą. Z wcześniejszych edycji pamiętam także wyjątkową 
bursztynową monstrancję, którą prezentowano właśnie 
podczas SACROEXPO.

Jakie wydarzenie kulturalne, towarzyszące 

targom SACROEXPO wywarło na widzach 

największe wrażenie?

 W ciągu 15 minionych edycji było ich wiele. Ale 
z pewnością jednym z nich była wystawa niepublikowa-
nych wcześniej fotografii Jana Pawła II, autorstwa waty-
kańskiego fotografa papieskiego Arturo Mari. Prezen-
towana była w 2005 roku, w rok po śmierci Papieża. Ta 
edycja SACROEXPO wiązała się też z niezwykłym kon-
certem oratorium „Golgota Świętokrzyska” i premierą 
„Przed sklepem jubilera”, na podstawie sztuki Jana Pawła II. 
 Niezapomnianym dla wielu osób wydarzeniem był 
koncert Wojciecha Kilara, który komentowano jako 
niezwykłą, ciekawą interpretację muzyki poważnej.

Rozmowa z Robertem Frąkiem

Dziękuję za rozmowę. Katarzyna Kulińska



 Medal Targów Kielce to dusza 
branży sakralnej. Nagroda, która 
wręczana jest od piętnastu lat 

w czasie wystawy SACROEXPO wspiera proces 
budowania wizerunku klientów kieleckiego ośrodka 
wystawienniczo-kongresowego. Zarówno w opinii 
nagrodzonych, jak i branżowych ekspertów Medal 
Targów Kielce to cenne narzędzie marketingowe. 
Nagroda wpływa na rozpoznawalność produktu oraz 
zdecydowanie ułatwia dotarcie do różnych grup 
klientów, konsumentów i opiniotwórców. 

Nagroda kieleckiego ośrodka 

wystawienniczo-kongreso-

wego przyznawana jest 

każdego roku podczas 

wystawy SACROEXPO.  

Medal to dowód zaufania 

i potwierdzenie wysokiej 

jakości produktów i usług.

Medal Targów Kielce 
zaprojektowany został przez 
Pracownię Rzeźby „Arkaszka” 
prowadzoną przez artystę 
rzeźbiarza Arkadiusza Latosa

 - O nagrody walczyć warto. Jeżeli mamy naprawdę 
dobry produkt, którym warto się pochwalić możliwość 
potwierdzenia jego wyjątkowości dzięki niezależnej 
ocenie specjalistów w danym obszarze ma znaczenie. 
Po pierwsze wykazujemy, że nasz produkt jest wartoś-
ciowy, zyskał uznanie ekspertów. Po drugie pozytywnie 
wpływamy na wizerunek naszej firmy pokazując 
dbałość o jakość, rozwój produktów, innowacyjne 
myślenie. Warto pamiętać o tym, aby we właściwy 
sposób eksponować nagrodzone produkty w swoim 
portfolio, zazwyczaj cieszą się one większym zainte-
resowaniem ze strony klientów. Ważne jest jednak, aby 
zdobywanie nagród było poparte długofalową strategią 
w zakresie budowania reputacji firmy na rynku i dba-
łością o bieżący dialog z klientami – mówi Julia Kozak, 
Wiceprezes Zarządu Związku Firm Public Relations.
 Zgłoszenia do tegorocznego konkursu przyjmowa-
ne są drogą mailową do 19 czerwca lub osobiście 
w Biurze Obsługi Wystawców do 20 czerwca, do godzi-
ny 10.00. Wręczenie tegorocznych Medali Targów 
Kielce odbędzie się podczas uroczystej gali zaplano-
wanej na pierwszy dzień targów.

 /P.P./

 /B.S./

Medalem Per Artem ad Deum – Przez Sztukę do Boga - nagradzani są artyści, którzy swoją twórczością 

zbliżają ludzi do SACRUM. Wystawa SACROEXPO to jedyne miejsce na świecie, gdzie wręczane jest 

to wyjątkowe wyróżnienie. W tym roku wręczenie medalu odbędzie się 22 czerwca, po raz jedenasty. 

Papieska Rada do spraw Kultury, przyznająca medal, utworzona została 32 lata temu z inicjatywy 

Papieża Jana Pawła II, który podkreślił, iż „dialog Kościoła z kulturami naszych czasów stanowi żywotne 

pole działania, na którym w (...) ostatnich latach XX wieku rozgrywają się losy świata”.

W 2010 roku medalem Per Artem Ad Deum uhonorowano reżysera filmowego, 
teatralnego i scenarzystę - Krzysztofa Zanussiego

W 2012 roku z rąk Prezydenta Papieskiej Rady ds. Kultury 
kardynała Gianfranco Ravasi medal odebrał Ennio Morricone 

– światowej sławy kompozytor, twórca genialnej muzyki filmowej

W 2014 roku decyzją kapituły „… za niestrudzoną wędrówkę w poszukiwaniu 
formy, równocześnie ludzkiej i boskiej, która pogodzi rzeczywistość z Ideą …” 
nagrodę otrzymał Mario Botta – architekt pochodzący ze Szwajcarii

W 2014 roku kapituła nagrodziła także Adama Bujaka, 
światowej sławy artystę fotografika, który od lat 60. dokumentował 

posługę duszpasterską Papieża Jana Pawła II

 /B.S./

Krzysztof Witkowski, nagrodzony 
w 2014 roku medalem Per Artem
Ad Excelsis za pasję na rzecz 
udokumentowania życia 
i działalności św. Jana Pawła II

Medal Per Artem ad Exelsis przyz-
nawany jest w konkursie Dorocznej 
Nagrody Rady ds. Kultury i Ochro-
ny Dziedzictwa Kulturowego Kon-
ferencji Episkopatu Polski. W tym 
roku w czasie targów SACRO-

EXPO po raz trzeci zostanie wręczona nagroda. 
Kapituła Per Artem ad Exelsis przyznaje medal za 
kompleksowe rozwiązania dotyczące współczesnej 

architektury sakralnej, dekoracji jej wnętrza oraz 
wyposażenia zrealizowane w obiektach sakralnych 
w Polsce oraz szczególne przedsięwzięcia o charak-
terze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny 
sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji 
kulturowych.
 Zgłoszenia do konkursu przyjmuje główny organi-
zator - Targi Kielce. Formularz zgłoszeniowy jest 
dostępny na stronie www.sacroexpo.pl
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Zaliczany do najwybitniejszych 
i najoryginalniejszych polskich 
współczesnych kompozytorów. 
Dyrygent i pedagog. Urodził się 
23 listopada 1933 roku w Dę-
bicy. Pierwsze utwory stworzył 
w wieku 8 lat. Studiował w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej (obecnie Akademii Mu-
zycznej) w Krakowie, której 
potem został wykładowcą i rek-
torem w latach 1972–1987. 
Od 1973 roku rozwijał swą 
karierę dyrygencką. Rozgłos 
przyniosła mu także twórczość 
sakralna (Psalmy Św. Dawida, 
Jutrznia, Polskie Requiem czy 
Siedem Bram Jerozol imy, 
Credo i wiele innych). Artysta 
jest twórcą kilkuset kompozycji 
– utworów symfonicznych i ka-
meralnych, utworów wokalno-
instrumentalnych, chóralnych 
oraz oper i muzyki filmowej. 
Laureat nagród artystycznych, 
odznaczeń państwowych, 
papieskich, doktor honoris 
causa uczelni polskich i zagra-
nicznych. 

Rozmowa z prof. Krzysztofem Pendereckim

Tylko w ubiegłym roku miał 

Pan aż czterdzieści koncertów 

na całym globie, z trzymie-

sięczną przerwą. Czy kiedyś, 

jako młodzieniec marzył Pan 

o tym, by właśnie tak wyglą-

dało Pana życie, czy myślał 

Pan o tym, że to będzie życie 

na walizkach?

- Tego nie da się przewidzieć, tym 
bardziej jak jest się małym chłop-
cem. Moim marzeniem było być 
skrzypkiem wirtuozem. Kompo-
zycja przyszła potem, kiedy zaczą-

łem - początkowo dla siebie - pisać utwory. Mając 21 lat 
przestałam grać na skrzypcach, zdając sobie sprawę, 
że już wielkim skrzypkiem nie będę. Wciągnęła mnie 
kompozycja. Duży wkład miał w to mój profesor od kon-
trapunktu (…). Zawsze marzyłem o tym, żeby stać 
na scenie, a później komponować. I tak się stało. Podró-
że to konieczność, nie można mieć koncertów w Nowym 
Jorku, Paryżu czy w Kielcach, nie podróżując (…).

Do którego z napisanych utworów ma Pan 

największy sentyment?

Kiedy Pan pisze swoje kompozycje, 

jak wygląda Pana warsztat pracy?

 - Napisałem grubo ponad sto utworów. Ten, który 
otworzył mi drogi do wszystkich sal koncertowych to jest 
Pasja według św. Łukasza. Od czasów Bacha, prawie 
nikt znaczący nie odważył się, po tym wielkim mistrzu, 
napisać Pasję tak dużych rozmiarów. Napisałem
ją mając 30 lat, w 1963 roku. To była sprawa również 
polityczna. Ktoś z kraju komunistycznego, tak mówiono 
o Polsce, odważył się pisać Pasję. W latach 60. jeszcze 
cały czas były kłopoty z wykonywaniem muzyki 
sakralnej, był zakaz pisania i drukowania jakiegokolwiek 
tekstu religijnego. Wbrew temu napisałem Pasję. 
Powodem, dla którego napisałem ten utwór było tysiąc-
lecie Chrztu Państwa Polskiego, wydarzenie, które było 
przemilczane w naszym kraju. 
 Drugie zdarzenie, wcześniejsze, z 1958 roku 
dotyczy również szczególnych dla mnie kompozycji. 
Marzyłem o wyjeździe na Zachód, niestety nie było 
to możliwe, dlatego też wziąłem udział w Konkursie 
Młodych Kompozytorów, organizowanym przez Zwią-
zek Kompozytorów Polskich. Za Strofy, Emanacje 
i Psalmy Dawida w konkursie zdobyłem nie tylko 
pierwszą, ale drugą i trzecią nagrodę – drzwi na Zachód 
zostały otwarte.

Dlaczego wtedy taką tematykę Pan podej-

mował, religijną?

 - Wszystko zawsze robiłem na opak. Było zabro-
nione, to właśnie pisałem i tak robię do dzisiaj. To jest 
taki chochlik. Byłem wychowywany w bardzo katolickiej 
rodzinie w małym miasteczku, gdzie ośrodkiem kultury 
był kościół i tam się słyszało muzykę i słowa prawdy, 
o które wtedy było trudno. Od wychowania nie da się 
uwolnić, to zostaje na całe życie. Jestem kompo-
zytorem, który w drugiej połowie XX wieku napisał 
najwięcej muzyki sakralnej. Nikt tyle nie napisał, co ja –
 i to dużych utworów jak Pasja, Credo, Jutrznia, Polskie 
Requiem.

 - Po jakimś czasie i jeszcze jak się ma sukces, 
to jest to naturalne, że wstaje się rano, codziennie 
i pisze. Nie odpuszczam, nie czekam na natchnienie czy 
wenę. Jeżeli ktoś ma talent kompozytorski, to pisze 
w każdej chwili. Jeżeli musi się czekać na wenę to zna-
czy, że się nie ma talentu. Piszę codziennie, robiąc krok 
za krokiem, czasem mały, a czasem nawet milowy. 
Zdarza się tak, że jednego dnia napiszę jakiś utwór 
mniejszych rozmiarów. Jednak jest to też sprawa 
zdolności kompozytorskich, z czym się trzeba urodzić, 
nie da się nauczyć dyscypliny. Pochodzę z domu, gdzie 
była bardzo duża dyscyplina. Moi rodzice byli Niem-
cami, mój dziadek był Niemcem, ale też wielkim patriotą 
polskim i to właśnie dzięki niemu może jestem 
kompozytorem. Dziadek założył w Dębicy, w latach 

dwudziestych bank, którego był dyrektorem. Byłem 
bardzo niesfornym dzieckiem. To jeszcze było przed 
wojną. Miałem niecałe sześć lat. Ojciec kazał mi wciąż 
ćwiczyć i ćwiczyć, grać na skrzypcach, a nie zawsze 
mi się chciało. Dziadek miał najlepszą metodę, której nie 
pochwalał mój ojciec. Za każde dodatkowe dziesięć 
minut ćwiczenia płacił mi. Siedział przy mnie z zegar-
kiem w ręce i mówił: „No teraz Krzysiu, jak chcesz, 
to za każde dodatkowe ćwiczenie dam ci na cukierki”. 
No i oczywiście ćwiczyłem dużo więcej. Dziadek 
wiedział, jaka jest siła pieniądza i jak ten pieniądz może 
działać nawet na takie małe dziecko (…).

Spotkanie w domu artysty.
Od lewej: Elżbieta Penderecka 
- polska działaczka kulturalna, 
inicjatorka konkursów 
muzycznych, członkini władz 
międzynarodowych fundacji 
muzycznych, 
dr Andrzej Mochoń - Prezes 
Zarządu Targów Kielce, 
prof. Krzysztof Penderecki 
- Laureat Medalu Per Artem 
Ad Deum, Barbara Sipa
- Public Relations Targi Kielce

„...piszę codziennie, robiąc krok za krokiem, 
czasem mały, a czasem nawet milowy...”

Już w czerwcu, w czasie targów SACROEXPO 

wręczony zostanie Panu medal Per Artem 

ad Deum, przyznawany przez Papieską Radę 

ds. Kultury.

 - To też ważne, również bez tej nagrody nie byłoby 
łatwo, żeby ta muzyka stała się czymś obecnym w kul-
turze. Muzyka sakralna jest łatwiejsza do przyswojenia 
niż ta abstrakcyjna, instrumentalna. W Polsce jesteśmy 
społeczeństwem związanym z chrześcijaństwem 
i ta muzyka dociera nawet do tej warstwy niewykształ-
conej. Często koncertuję w maleńkich kościołach, 
zawsze tam słuchają z wielkim nabożeństwem. To jest 
niezwykle cudowne, czuję wtedy publiczność – panuje 
cisza, oczekiwanie i, co za tym idzie, spełnienie. 
Podświadomie oni rozumieją moją muzykę.

Europejskie Centrum Muzyczne 

w Lusławicach, Pana ukochane miejsce,

jest również właśnie i dla takich ludzi.

 - Ci ludzie w Lusławicach nie mieli możliwości ani 
potrzeby jeździć na koncerty. Tam, od początku świata 
nie było niczego. Myśmy zbudowali tą, jak ja to nazy-
wam Akademię, i otworzyli w maju w 2013 roku 
koncertem, gdzie była pełna widownia, siedemset osób. 
Od tego czasu mamy tam pełne sale. Co jest tutaj 
najważniejsze? Zrobiłem to dla młodzieży i dla dzieci. 
Trzy wioski od nas była szkoła muzyczna, miała ona 
wtedy około 30 dzieci. Nabór do tej szkoły, po otwarciu 
Akademii, przerósł wszelkie oczekiwania. Wcześniej 
chętnych było tych kilkadziesiąt dzieci, a po otwarciu już 
360, ze wszystkich okolicznych wiosek.

Czego możemy się spodziewać po Panu 

w przyszłości?

 - Mam tyle zamówień, że cokolwiek bym nie robił 
to i tak piszę na zamówienie. Bo komponuję to, co chcę, 
a nie tak jak mi ktoś narzuca (…) Obecnie piszę koncert 
na trąbkę, którego pierwsze wykonanie będzie w maju 
i czas najwyższy go ukończyć. Komponuję też utwór 
na chór a cappella z okazji stulecia Holocaustu Ormian, 
na zamówienie z Nowego Jorku. Poprzeczka jest wyso-
ka, bo komponuję do ormiańskiego tekstu Psalmu III.

W czasie uroczystej gali wręczenia medali Per Artem Ad Deum, 22 czerwca 2015 roku odbędzie się koncert utworów prof. Krzysztofa 

Pendereckiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej. Usłyszymy: De profundis z Siedmiu bram Jerozolimy 

(1998 rok), '6 – Orkiestra Smyczkowa Filharmonii Świętokrzyskiej oraz A dagio z 3. Symfonii (1995 rok), '14 – Orkiestra Symfoniczna 

Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali; Ciaccona Z Polskiego Requiem (1984 rok), '7 - Orkiestra Smyczkowa 

Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją prof. Krzysztofa Pendereckiego.

Dziękuję za rozmowę. Barbara Sipa



Zaliczany do najwybitniejszych 
i najoryginalniejszych polskich 
współczesnych kompozytorów. 
Dyrygent i pedagog. Urodził się 
23 listopada 1933 roku w Dę-
bicy. Pierwsze utwory stworzył 
w wieku 8 lat. Studiował w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Mu-
zycznej (obecnie Akademii Mu-
zycznej) w Krakowie, której 
potem został wykładowcą i rek-
torem w latach 1972–1987. 
Od 1973 roku rozwijał swą 
karierę dyrygencką. Rozgłos 
przyniosła mu także twórczość 
sakralna (Psalmy Św. Dawida, 
Jutrznia, Polskie Requiem czy 
Siedem Bram Jerozol imy, 
Credo i wiele innych). Artysta 
jest twórcą kilkuset kompozycji 
– utworów symfonicznych i ka-
meralnych, utworów wokalno-
instrumentalnych, chóralnych 
oraz oper i muzyki filmowej. 
Laureat nagród artystycznych, 
odznaczeń państwowych, 
papieskich, doktor honoris 
causa uczelni polskich i zagra-
nicznych. 

Rozmowa z prof. Krzysztofem Pendereckim

Tylko w ubiegłym roku miał 

Pan aż czterdzieści koncertów 

na całym globie, z trzymie-

sięczną przerwą. Czy kiedyś, 

jako młodzieniec marzył Pan 

o tym, by właśnie tak wyglą-

dało Pana życie, czy myślał 

Pan o tym, że to będzie życie 

na walizkach?

- Tego nie da się przewidzieć, tym 
bardziej jak jest się małym chłop-
cem. Moim marzeniem było być 
skrzypkiem wirtuozem. Kompo-
zycja przyszła potem, kiedy zaczą-

łem - początkowo dla siebie - pisać utwory. Mając 21 lat 
przestałam grać na skrzypcach, zdając sobie sprawę, 
że już wielkim skrzypkiem nie będę. Wciągnęła mnie 
kompozycja. Duży wkład miał w to mój profesor od kon-
trapunktu (…). Zawsze marzyłem o tym, żeby stać 
na scenie, a później komponować. I tak się stało. Podró-
że to konieczność, nie można mieć koncertów w Nowym 
Jorku, Paryżu czy w Kielcach, nie podróżując (…).

Do którego z napisanych utworów ma Pan 

największy sentyment?

Kiedy Pan pisze swoje kompozycje, 

jak wygląda Pana warsztat pracy?

 - Napisałem grubo ponad sto utworów. Ten, który 
otworzył mi drogi do wszystkich sal koncertowych to jest 
Pasja według św. Łukasza. Od czasów Bacha, prawie 
nikt znaczący nie odważył się, po tym wielkim mistrzu, 
napisać Pasję tak dużych rozmiarów. Napisałem
ją mając 30 lat, w 1963 roku. To była sprawa również 
polityczna. Ktoś z kraju komunistycznego, tak mówiono 
o Polsce, odważył się pisać Pasję. W latach 60. jeszcze 
cały czas były kłopoty z wykonywaniem muzyki 
sakralnej, był zakaz pisania i drukowania jakiegokolwiek 
tekstu religijnego. Wbrew temu napisałem Pasję. 
Powodem, dla którego napisałem ten utwór było tysiąc-
lecie Chrztu Państwa Polskiego, wydarzenie, które było 
przemilczane w naszym kraju. 
 Drugie zdarzenie, wcześniejsze, z 1958 roku 
dotyczy również szczególnych dla mnie kompozycji. 
Marzyłem o wyjeździe na Zachód, niestety nie było 
to możliwe, dlatego też wziąłem udział w Konkursie 
Młodych Kompozytorów, organizowanym przez Zwią-
zek Kompozytorów Polskich. Za Strofy, Emanacje 
i Psalmy Dawida w konkursie zdobyłem nie tylko 
pierwszą, ale drugą i trzecią nagrodę – drzwi na Zachód 
zostały otwarte.

Dlaczego wtedy taką tematykę Pan podej-

mował, religijną?

 - Wszystko zawsze robiłem na opak. Było zabro-
nione, to właśnie pisałem i tak robię do dzisiaj. To jest 
taki chochlik. Byłem wychowywany w bardzo katolickiej 
rodzinie w małym miasteczku, gdzie ośrodkiem kultury 
był kościół i tam się słyszało muzykę i słowa prawdy, 
o które wtedy było trudno. Od wychowania nie da się 
uwolnić, to zostaje na całe życie. Jestem kompo-
zytorem, który w drugiej połowie XX wieku napisał 
najwięcej muzyki sakralnej. Nikt tyle nie napisał, co ja –
 i to dużych utworów jak Pasja, Credo, Jutrznia, Polskie 
Requiem.

 - Po jakimś czasie i jeszcze jak się ma sukces, 
to jest to naturalne, że wstaje się rano, codziennie 
i pisze. Nie odpuszczam, nie czekam na natchnienie czy 
wenę. Jeżeli ktoś ma talent kompozytorski, to pisze 
w każdej chwili. Jeżeli musi się czekać na wenę to zna-
czy, że się nie ma talentu. Piszę codziennie, robiąc krok 
za krokiem, czasem mały, a czasem nawet milowy. 
Zdarza się tak, że jednego dnia napiszę jakiś utwór 
mniejszych rozmiarów. Jednak jest to też sprawa 
zdolności kompozytorskich, z czym się trzeba urodzić, 
nie da się nauczyć dyscypliny. Pochodzę z domu, gdzie 
była bardzo duża dyscyplina. Moi rodzice byli Niem-
cami, mój dziadek był Niemcem, ale też wielkim patriotą 
polskim i to właśnie dzięki niemu może jestem 
kompozytorem. Dziadek założył w Dębicy, w latach 

dwudziestych bank, którego był dyrektorem. Byłem 
bardzo niesfornym dzieckiem. To jeszcze było przed 
wojną. Miałem niecałe sześć lat. Ojciec kazał mi wciąż 
ćwiczyć i ćwiczyć, grać na skrzypcach, a nie zawsze 
mi się chciało. Dziadek miał najlepszą metodę, której nie 
pochwalał mój ojciec. Za każde dodatkowe dziesięć 
minut ćwiczenia płacił mi. Siedział przy mnie z zegar-
kiem w ręce i mówił: „No teraz Krzysiu, jak chcesz, 
to za każde dodatkowe ćwiczenie dam ci na cukierki”. 
No i oczywiście ćwiczyłem dużo więcej. Dziadek 
wiedział, jaka jest siła pieniądza i jak ten pieniądz może 
działać nawet na takie małe dziecko (…).

Spotkanie w domu artysty.
Od lewej: Elżbieta Penderecka 
- polska działaczka kulturalna, 
inicjatorka konkursów 
muzycznych, członkini władz 
międzynarodowych fundacji 
muzycznych, 
dr Andrzej Mochoń - Prezes 
Zarządu Targów Kielce, 
prof. Krzysztof Penderecki 
- Laureat Medalu Per Artem 
Ad Deum, Barbara Sipa
- Public Relations Targi Kielce

„...piszę codziennie, robiąc krok za krokiem, 
czasem mały, a czasem nawet milowy...”

Już w czerwcu, w czasie targów SACROEXPO 

wręczony zostanie Panu medal Per Artem 

ad Deum, przyznawany przez Papieską Radę 

ds. Kultury.

 - To też ważne, również bez tej nagrody nie byłoby 
łatwo, żeby ta muzyka stała się czymś obecnym w kul-
turze. Muzyka sakralna jest łatwiejsza do przyswojenia 
niż ta abstrakcyjna, instrumentalna. W Polsce jesteśmy 
społeczeństwem związanym z chrześcijaństwem 
i ta muzyka dociera nawet do tej warstwy niewykształ-
conej. Często koncertuję w maleńkich kościołach, 
zawsze tam słuchają z wielkim nabożeństwem. To jest 
niezwykle cudowne, czuję wtedy publiczność – panuje 
cisza, oczekiwanie i, co za tym idzie, spełnienie. 
Podświadomie oni rozumieją moją muzykę.

Europejskie Centrum Muzyczne 

w Lusławicach, Pana ukochane miejsce,

jest również właśnie i dla takich ludzi.

 - Ci ludzie w Lusławicach nie mieli możliwości ani 
potrzeby jeździć na koncerty. Tam, od początku świata 
nie było niczego. Myśmy zbudowali tą, jak ja to nazy-
wam Akademię, i otworzyli w maju w 2013 roku 
koncertem, gdzie była pełna widownia, siedemset osób. 
Od tego czasu mamy tam pełne sale. Co jest tutaj 
najważniejsze? Zrobiłem to dla młodzieży i dla dzieci. 
Trzy wioski od nas była szkoła muzyczna, miała ona 
wtedy około 30 dzieci. Nabór do tej szkoły, po otwarciu 
Akademii, przerósł wszelkie oczekiwania. Wcześniej 
chętnych było tych kilkadziesiąt dzieci, a po otwarciu już 
360, ze wszystkich okolicznych wiosek.

Czego możemy się spodziewać po Panu 

w przyszłości?

 - Mam tyle zamówień, że cokolwiek bym nie robił 
to i tak piszę na zamówienie. Bo komponuję to, co chcę, 
a nie tak jak mi ktoś narzuca (…) Obecnie piszę koncert 
na trąbkę, którego pierwsze wykonanie będzie w maju 
i czas najwyższy go ukończyć. Komponuję też utwór 
na chór a cappella z okazji stulecia Holocaustu Ormian, 
na zamówienie z Nowego Jorku. Poprzeczka jest wyso-
ka, bo komponuję do ormiańskiego tekstu Psalmu III.

W czasie uroczystej gali wręczenia medali Per Artem Ad Deum, 22 czerwca 2015 roku odbędzie się koncert utworów prof. Krzysztofa 

Pendereckiego w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej. Usłyszymy: De profundis z Siedmiu bram Jerozolimy 

(1998 rok), '6 – Orkiestra Smyczkowa Filharmonii Świętokrzyskiej oraz A dagio z 3. Symfonii (1995 rok), '14 – Orkiestra Symfoniczna 

Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Jacka Rogali; Ciaccona Z Polskiego Requiem (1984 rok), '7 - Orkiestra Smyczkowa 

Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją prof. Krzysztofa Pendereckiego.

Dziękuję za rozmowę. Barbara Sipa



 Osiemdziesięcioletni dziś profesor 
Wincenty Kućma mieszka obecnie 
w Krakowie, ale swoje korzenie 
ma na kieleckiej wsi, o której, jak 
podkreśla, nie zapomniał. Do nie-

dawna odwiedzał to miejsce bliskie swojemu sercu, 
gdzie spędził dzieciństwo. Artystyczną karierę i dorosłe 
życie związał jednak z Krakowem, gdzie studiował 
na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych. Jest 
laureatem ponad 50 nagród w konkursach rzeźbiarskich 
i architektonicznych. Otrzymał odznaczenia państwowe 
i papieskie. Dzieła wystawiał na ponad 40 wystawach 
indywidualnych, 80 zbiorowych i 60 wystawach za gra-
nicą. Znajdują się one także w zbiorach muzealnych. 
Rzeźby patriotyczne to między innymi pomniki: 
Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, powstania 
warszawskiego 1944 w Warszawie, Armii Krajowej 
w Kielcach. Jego prace są też w New Delhi, Genewie, 
a rzeźby sakralne zdobią wnętrza wielu obiektów, 
zaprojektował przestrzeń w ponad 60 kościołach Polski 
oraz w Rosji i na Białorusi.
 - Medal Per Artem ad Deum to dla mnie bardzo 
ważne, cenne wyróżnienie - mówi profesor. - Nie ukry-
wam, że bardzo wzruszyła mnie wiadomość o tym, 
że Kapituła Medalu zwróciła uwagę na moją skromną 
osobę i na moją twórczość. Bardzo cieszy mnie też, 
że odbiorę medal równocześnie 
z wybitnym kompozytorem, profeso-
rem Krzysztofem Pendereckim, któ-
rego znam prywatnie i z którym mia-
łem przyjemność współpracować 
przy okazji… To dodatkowe emocje, 
dodatkowe wzruszenie i zaszczyt. 
 Na SACROEXPO przygoto-
wuję specjalną wystawę moich prac, 
na której w zaaranżowanej specjalnie 
przestrzeni wizualnej zaprezentuję 
rzeźby, płaskorzeźby oraz Drzwi 
Różańcowe .

 Pytany o to, jak ważne jest sacrum w jego twór-
czości, profesor odpowiada: 
„ (…)Moim pierwszym kontaktem ze sztuką był kościół. 
Pamiętam rzeźbę Chrystusa z kościoła w mojej parafii. 
W tym krucyfiksie zachowała się cała seria kul (strzelali 
Rosjanie). Dla mnie do tej pory to dramat – i ludzki, i du-
chowy. W tym kościele jest płaski strop i na całej przes-
trzeni stropu rozrysowane są trzy części różańca świę-
tego - radosna, chwalebna i bolesna. W ten namalo-
wany różaniec, po każdej dziesiątce, są wmontowane 
obrazy - kolejne Tajemnice. Krzyżyk tego różańca to 
właśnie ten postrzelany krucyfiks. Sprawiało to na mnie 
wtedy i sprawia do tej pory ogromne wrażenie  (…)
 Prace w tzw. zawodzie plastycznym zacząłem 
po złożeniu egzaminów w szkole plastycznej w Kielcach 
w 1952 r., wykonując zadania pomocnicze w kościele 
parafialnym w rodzinnej miejscowości. W czasie 
studiów wspólnie z żoną Krystyną, każde wakacje 
spędzaliśmy w różnych miejscowościach, malując 
wnętrza kościołów. To było piękne i niezapomniane 
przeżycie oraz zawodowe doświadczenie. W latach 90. 
zaprojektowałem i wykonałem w nowo wybudowanych 
kościołach wnętrza, m.in. w Krakowie, Dębicy, Kroś-
cienku n. Dunajcem, Woli Radziszowskiej, Warszawie, 
Tarnowie, Miejscu Piastowym, Iwoniczu-Zdroju, Zawier-
ciu, Baranowiczach, Irkucku, Sachalinie, Czicie, Miło-
szowej, Przysietnicy, Toruniu, Piaskach k. Krynicy 
Morskiej… Sztuka sakralna sięgała i sięga do wielkiego 
bogactwa, jakim jest Stary i Nowy Testament. Pismo 
Święte to wielka mądrość, bogactwo oraz inspi-
racja.(…) ” * 

*Fragmenty rozmów zamieszczonych na stronie artysty, www.kucma.pl; 
(Wciąż się coś zaczyna i coś się kończy, Maria Fortuna-Sudor; 
Zaczęło się wszystko w Zbilutce, Justyna Michalik )
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Jeden z najwybitniejszych 
współcześnie żyjących rzeźbia-
rzy, medalistów, projektantów 
przestrzeni sakralnych.  Urodził 
się 25 maja 1935 roku w Zbilut-
ce, na Kielecczyźnie. Ukończył 
Wydział Rzeźby ASP w Krako-
wie, gdzie wiele lat kierował 
Pracownią Przestrzeni. Laureat 
ponad 50 nagród i wyróżnień 
w konkursach rzeźbiarskich 
i architektonicznych. Został 
uhonorowany odznaczeniami 
państwowymi i papieskimi. Pra-
ce prezentował na blisko 200 
wystawach w kraju i za granicą. 
Znajdziemy je w zbiorach mu-
zealnych, wnętrzach kościołów. 
Zaprojektował przestrzeń w po-
nad 60 kościołach w Polsce, 
Rosji i na Białorusi. Jest twórcą 
rzeźb patriotycznych m.in. 
Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku, powstania war-
szawskiego 1944 w Warszawie, 
Armii Krajowej w Kielcach.

Medalem Papieskiej Rady 
do spraw Kultury Per Artem 
Ad Deum został w tym roku 
odznaczony pochodzący 
ze Zbilutki, obecnie Starej 
Zbelutki w gminie Łagów, 
w powiecie kieleckim, 
światowej sławy rzeźbiarz 
profesor Wincenty Kućma.
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Drugi upadek - VII stacja Drogi Krzyżowej 
Lokalizacja: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pasierbiec 2007
Współpraca wykonawcza: Piotr Piszczkiewicz - utrwalenie w brązie, 

Robert Pigoń, Sławomir Biernat 

W czasie Międzynarodowej Wystawy 
Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, 
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 
SACROEXPO Medal Papieskiej Rady 
ds. Kultury odbierze także przedstawiciel
rodzinnego wydawnictwa Herder 
- Volker Resing, redaktor naczelny.

 Medal Per Artem Ad Deum jest dla nas bardzo 
szczególnie istotny. Jesteśmy dumni i szczęśliwi 
z powodu otrzymania tego wspaniałego znaku przyjaźni 
między teologią i książkami religijnymi. Takie książki 
są ważne dla komunikacji religijnej. Czujemy się 
naprawdę zaszczyceni, że otrzymujemy ten znak 
publicznego uznania w Polsce. Jest to również wielki 
zaszczyt dla nas - jesteśmy wiodącym niemieckim 
wydawcą książek Jana Pawła II. 

Właściciel jednego z najstar-
szych w Niemczech, założone-
go w 1798 roku rodzinnego 
wydawnictwa z Fryburga Bryz-
gowijskiego. W Polsce przetłu-
maczone książki wydawnictwa 
znajdziemy w kilkunastu oficy-
nach. Co roku Herder wzboga-
ca rynek o około 500 nowych 
tytułów, kolejnych 3000 pozycji 
z poprzednich lat jest w ciągłej 
sprzedaży. Wydawnictwo jest 
jednym z wiodących niemiecko-
języcznych wydawnictw teolo-
gicznych, wspierających dialog 
między kulturami i tradycjami.  
Autorzy Verlag Herder to oso-
bistości świata historii, religii, 
nauki, literatury.

 /B.S./

 /D.M./

Jakie znaczenie ma medal Per Artem Ad Deum 

dla wydawnictwa Herder?

 Nasza pierwsza książka została opublikowana 
w 1789 roku. W 1801 roku wydawnictwo zostało oficjal-
nie założone jako wydawca religijny. Książki z psalmami 
i modlitewniki, a także książki teologiczne i duszpaster-
skie od samego początku stanowiły program Wydaw-
nictwa Herdera i trwa to aż do dziś.

Sacrum to najgłębsze strefy ludzkiego umysłu 

i duszy. Jak ta strefa prezentowana jest 

w książkach wydawnictwa Herder?

 Książki poświęcone tematyce sakralnej są ważną 
częścią naszego programu wydawniczego. Publikacje 

Josepha Ratzingera, dzieła i księgi liturgiczne, ale także 
płyty CD z muzyką sakralną to znaczna część naszego 
programu wydawniczego.

Wydawnictwo Herder zbudowane jest na wielo-

letniej, rodzinnej tradycji. Jak na przestrzeni 

lat zmieniał się profil firmy i kiedy tematy 

sakralne stały się dla Państwa ważne?



 Osiemdziesięcioletni dziś profesor 
Wincenty Kućma mieszka obecnie 
w Krakowie, ale swoje korzenie 
ma na kieleckiej wsi, o której, jak 
podkreśla, nie zapomniał. Do nie-

dawna odwiedzał to miejsce bliskie swojemu sercu, 
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warszawskiego 1944 w Warszawie, Armii Krajowej 
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a rzeźby sakralne zdobią wnętrza wielu obiektów, 
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Rosjanie). Dla mnie do tej pory to dramat – i ludzki, i du-
chowy. W tym kościele jest płaski strop i na całej przes-
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 Prace w tzw. zawodzie plastycznym zacząłem 
po złożeniu egzaminów w szkole plastycznej w Kielcach 
w 1952 r., wykonując zadania pomocnicze w kościele 
parafialnym w rodzinnej miejscowości. W czasie 
studiów wspólnie z żoną Krystyną, każde wakacje 
spędzaliśmy w różnych miejscowościach, malując 
wnętrza kościołów. To było piękne i niezapomniane 
przeżycie oraz zawodowe doświadczenie. W latach 90. 
zaprojektowałem i wykonałem w nowo wybudowanych 
kościołach wnętrza, m.in. w Krakowie, Dębicy, Kroś-
cienku n. Dunajcem, Woli Radziszowskiej, Warszawie, 
Tarnowie, Miejscu Piastowym, Iwoniczu-Zdroju, Zawier-
ciu, Baranowiczach, Irkucku, Sachalinie, Czicie, Miło-
szowej, Przysietnicy, Toruniu, Piaskach k. Krynicy 
Morskiej… Sztuka sakralna sięgała i sięga do wielkiego 
bogactwa, jakim jest Stary i Nowy Testament. Pismo 
Święte to wielka mądrość, bogactwo oraz inspi-
racja.(…) ” * 

*Fragmenty rozmów zamieszczonych na stronie artysty, www.kucma.pl; 
(Wciąż się coś zaczyna i coś się kończy, Maria Fortuna-Sudor; 
Zaczęło się wszystko w Zbilutce, Justyna Michalik )
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Jeden z najwybitniejszych 
współcześnie żyjących rzeźbia-
rzy, medalistów, projektantów 
przestrzeni sakralnych.  Urodził 
się 25 maja 1935 roku w Zbilut-
ce, na Kielecczyźnie. Ukończył 
Wydział Rzeźby ASP w Krako-
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Pracownią Przestrzeni. Laureat 
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ce prezentował na blisko 200 
wystawach w kraju i za granicą. 
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Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku, powstania war-
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Medalem Papieskiej Rady 
do spraw Kultury Per Artem 
Ad Deum został w tym roku 
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ze Zbilutki, obecnie Starej 
Zbelutki w gminie Łagów, 
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Drugi upadek - VII stacja Drogi Krzyżowej 
Lokalizacja: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pasierbiec 2007
Współpraca wykonawcza: Piotr Piszczkiewicz - utrwalenie w brązie, 

Robert Pigoń, Sławomir Biernat 
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Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, 
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 
SACROEXPO Medal Papieskiej Rady 
ds. Kultury odbierze także przedstawiciel
rodzinnego wydawnictwa Herder 
- Volker Resing, redaktor naczelny.
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Jesteśmy firmą o długiej tradycji, 
od 15 lat prezentujemy na SACRO-
EXPO szaty liturgiczne najwyższej 
jakości. Już sam fakt, że jesteśmy 
obecni w Kielcach tyle lat, rok po 
roku, mówi za siebie. Są to jedyne 
targi branżowe w Polsce, na jakich 
się wystawiamy. A branża jest 
wyjątkowa, specyficzna, niszowa. 

Tam, gdzie biznes łączy się z wiarą i duchowością, 
często balansuje się na subtelnej granicy, a kieleckie 
targi świetnie ważą oba wymiary i im sprzyjają. Wiele 
zależy oczywiście od samych wystawców, ale w Kiel-
cach wszystko ma klasę, elegancję. SACROEXPO 
to pełen profesjonalizm, zarówno pod względem tech-
nicznym, jak i współpracy z zespołem targowym. 
 Doceniamy, przez pryzmat lat, wielki rozwój ośrodka 
w kierunku światowego poziomu imprez wystawien-
niczych. Żadne inne targi w Polsce nie są tak komplek-

sowo przygotowane, by prezentować naszą wyjątkową 
branżę. Od pierwszych informacji, po nowoczesne hale, 
aż po wielki przekrój firm, które oferują usługi, produkty 
na potrzeby kościołów, celebracji. Znajdziemy tu także 
nowe technologie służące osuszaniu kościołów czy 
propozycje nowoczesnego oświetlenia. Wszystko 
w jednym miejscu.   
 Dla firmy Studio Prata, wystawa SACOREXPO 
ma nie tylko wymiar prezentacji tego, co mamy najlep-
sze do zaoferowania zwiedzającym, ale ma też wymiar 
pozyskiwania nowych klientów, co w końcu dla wystaw-
cy jest najważniejsze. Targi dla branży sakralnej 
są niezmiernie potrzebne. Jednak nie potrzebujemy 
w Polsce wielu takich imprez, w podobnych terminach. 
Branża sakralna nie rozwija się co roku, obfitując 
w nowinki. Szkoda, że wiele pojawiających się imprez 
o podobnym charakterze, niepotrzebnie „rozbija” 
branżę. 

Marek Lempaszek

Studio Prata od 15 lat 
prezentuje na SACROEXPO 
szaty liturgiczne najwyższej 
jakości

 Pracownia Snycerska związana 
jest z targami SACROEXPO 
od początku. Kiedyś jeździłem 
po różnych targach w Europie, 
teraz pojawiam się jedynie w Kiel-
cach. Uważam, że od pierwszych 
edycji, strategia, jaką obrali organi-

zatorzy SACROEXPO jest bardzo dobra. Od wyczer-
pującej informacji o targach, które pojawiają się już 
na poziomie parafii, po kwestie organizacji stoisk, 
rozbudowy infrastruktury. Wszystko jest niezbędne 
i zaplanowane tak, by targi były udane. 
 Targom sprzyja dodatkowo centralna lokalizacja 
oraz imponujące nowoczesne inwestycje, poczynione 

w ostatnich latach. Widać, że Targi Kielce dbają 
o przyszłość. W efekcie na SACROEXPO jest duża 
frekwencja, a to w końcu zwiedzający „głosują nogami”
i zapewniają imprezie powodzenie wśród wystawców. 
To jeden z powodów, dla których i my się pojawiamy 
w Kielcach. Targi SACROEXPO stwarzają dobre pers-
pektywy dla wystawców.
 Drugim powodem jest przyjazna, pełna zrozumienia 
atmosfera. Zespół targowy, zarówno menedżerowie, ale 
również pracownicy ochrony, są chętni do pomocy 
i rozwiązywania nawet błahych problemów wystawców. 
To mi się bardzo podoba.

Andrzej Burkot

Pracownia Snycerska 
związana jest z targami 
SACROEXPO od początku

 Od wielu lat, jako producenci różańców, jesteśmy 
wystawcami targów SACROEXPO i mogę powiedzieć, 
że Kielce wiodą prym wśród imprez wystawienniczych 
naszej branży. Rozmawiam z wieloma innymi producen-
tami i opinia ta przeważa. Widać, że Targi Kielce „nie 
siadły na laurach” tylko wciąż inwestują w przyszłość, 
pojawiają się nowe piękne hale, parkingi. Jestem pod 
wrażeniem, zarówno infrastruktury, jak i obsługi zespołu 
targowego – wszystko jest na 6! Byliśmy na innych 
imprezach branżowych, ale nie da się porównać tych 
wydarzeń z profesjonalizmem, jaki proponują Kielce.  
 Podczas SACROEXPO udaje się zestawiać ze sobą 
dwa światy – targowy świat sprzedaży oraz świat sztuki 
sakralnej. Bo jak inaczej nazwać piękne, unikatowe 
przedmioty, jakie wielu z wystawców przywozi do Kielc, 
by zaprezentować zwiedzającym. Moje przygotowania 
do targów zajmują osiem miesięcy, podczas których 
wyszukuję nowości, rzeczy, które mogą zrobić wrażenie 
na moich klientach. Na przykład w ubiegłym roku 
pokazywałem podczas kieleckich targów różaniec, 
wykonany z bursztynu oprawionego w srebro. Całko-

wicie unikatowy, ręczny wyrób, 
dwóch takich samych nie znajdzie-
my. W tym roku również pokażemy 
na naszym stoisku podobnie pięk-
ne, wyjątkowe różańce.  
 Targi w Kielcach mają dla nas 
również konkretny aspekt handlo-
wy. Tutaj zdobywamy nowe kon-
takty i widzimy potem tego efekt. 
Wpływ na taki pozytywny oddźwięk 
ma z pewnością zwiększająca się 
z roku na rok frekwencja podczas 
imprezy targowej, rosnąca liczba 
firm zainteresowanych pokazaniem 
swej oferty właśnie w Kielcach. 
Moją jedyną sugestią do organi-
zatorów, przy tak dużej imprezie dla 
branży, byłoby rozważenie czterech zamiast trzech dni 
wystawy.

Kazimierz Kuczyński

Zajmująca się produkcją
różańców firma Sacrum
od wielu lat jest obecna 

na targach SACROEXPO

 Mówiąc o branżowych imprezach wystawienni-
czych, firma Christ Wieliczka, producent komunikantów 
oraz importer wina Cribari, pojawia się jedynie 
na targach SACROEXPO oraz na targach branżowych 
we Włoszech. Tak, więc Kielce to dla nas najważniejsze 
i jedyne targi w Polsce. Znamy je od samego początku 
i uważam, że są one przedsięwzięciem bardzo potrzeb-
nym branży. Do tego Targi Kielce są centralnie umiejs-
cowione na mapie Polski, co stanowi wygodną 
alternatywę dla osób z różnych części kraju. Dają 
doskonałą możliwość spotkania się z innymi przed-
siębiorcami, producentami, związanymi z szeroką 
sakralną ofertą. Nasi klienci, w rozmowach, także 
doceniają fakt, że pod jednym dachem w Kielcach 
spotyka się tak wielu różnych wystawców. Wielu z nich 
podkreśla, że nieza-przeczalnym atutem SACROEXPO 
jest duża frekwencja.
 Targi są dla nas szansą na nawiązanie nowych 
kontaktów z klientami, ale przede wszystkim są szansą 
na podtrzymanie dobrych relacji ze stałymi odbiorcami 

naszych produktów. Ten bezpoś-
redni kontakt z klientem jest dla nas 
najważniejszy. Przyjeżdżając na 
SACROEXPO zawsze przywozimy 
pełen asortyment, a targi są świet-
nym miejscem choćby na degus-
tację, która nie jest możliwa przy 
innej formie kontaktu z klientem. 
W tym roku także zapraszamy 
na nasze stoisko, bo nowości nie 
zabraknie.
 SACROEXPO to impreza z du-
żym potencjałem. Zmienia się 
pozytywnie infrastruktura targo-
wych obiektów. Pojawiły się nowe 
hale, wystawcy i zwiedzający mo-
gą korzystać z darmowego Internetu. Widać, że targi 
rozwijają się z roku na rok.

Anna Konarska

Firma Christ Wieliczka
podczas jednej z edycji
wystawy SACROEXPO
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pującej informacji o targach, które pojawiają się już 
na poziomie parafii, po kwestie organizacji stoisk, 
rozbudowy infrastruktury. Wszystko jest niezbędne 
i zaplanowane tak, by targi były udane. 
 Targom sprzyja dodatkowo centralna lokalizacja 
oraz imponujące nowoczesne inwestycje, poczynione 

w ostatnich latach. Widać, że Targi Kielce dbają 
o przyszłość. W efekcie na SACROEXPO jest duża 
frekwencja, a to w końcu zwiedzający „głosują nogami”
i zapewniają imprezie powodzenie wśród wystawców. 
To jeden z powodów, dla których i my się pojawiamy 
w Kielcach. Targi SACROEXPO stwarzają dobre pers-
pektywy dla wystawców.
 Drugim powodem jest przyjazna, pełna zrozumienia 
atmosfera. Zespół targowy, zarówno menedżerowie, ale 
również pracownicy ochrony, są chętni do pomocy 
i rozwiązywania nawet błahych problemów wystawców. 
To mi się bardzo podoba.

Andrzej Burkot

Pracownia Snycerska 
związana jest z targami 
SACROEXPO od początku

 Od wielu lat, jako producenci różańców, jesteśmy 
wystawcami targów SACROEXPO i mogę powiedzieć, 
że Kielce wiodą prym wśród imprez wystawienniczych 
naszej branży. Rozmawiam z wieloma innymi producen-
tami i opinia ta przeważa. Widać, że Targi Kielce „nie 
siadły na laurach” tylko wciąż inwestują w przyszłość, 
pojawiają się nowe piękne hale, parkingi. Jestem pod 
wrażeniem, zarówno infrastruktury, jak i obsługi zespołu 
targowego – wszystko jest na 6! Byliśmy na innych 
imprezach branżowych, ale nie da się porównać tych 
wydarzeń z profesjonalizmem, jaki proponują Kielce.  
 Podczas SACROEXPO udaje się zestawiać ze sobą 
dwa światy – targowy świat sprzedaży oraz świat sztuki 
sakralnej. Bo jak inaczej nazwać piękne, unikatowe 
przedmioty, jakie wielu z wystawców przywozi do Kielc, 
by zaprezentować zwiedzającym. Moje przygotowania 
do targów zajmują osiem miesięcy, podczas których 
wyszukuję nowości, rzeczy, które mogą zrobić wrażenie 
na moich klientach. Na przykład w ubiegłym roku 
pokazywałem podczas kieleckich targów różaniec, 
wykonany z bursztynu oprawionego w srebro. Całko-

wicie unikatowy, ręczny wyrób, 
dwóch takich samych nie znajdzie-
my. W tym roku również pokażemy 
na naszym stoisku podobnie pięk-
ne, wyjątkowe różańce.  
 Targi w Kielcach mają dla nas 
również konkretny aspekt handlo-
wy. Tutaj zdobywamy nowe kon-
takty i widzimy potem tego efekt. 
Wpływ na taki pozytywny oddźwięk 
ma z pewnością zwiększająca się 
z roku na rok frekwencja podczas 
imprezy targowej, rosnąca liczba 
firm zainteresowanych pokazaniem 
swej oferty właśnie w Kielcach. 
Moją jedyną sugestią do organi-
zatorów, przy tak dużej imprezie dla 
branży, byłoby rozważenie czterech zamiast trzech dni 
wystawy.

Kazimierz Kuczyński

Zajmująca się produkcją
różańców firma Sacrum
od wielu lat jest obecna 

na targach SACROEXPO

 Mówiąc o branżowych imprezach wystawienni-
czych, firma Christ Wieliczka, producent komunikantów 
oraz importer wina Cribari, pojawia się jedynie 
na targach SACROEXPO oraz na targach branżowych 
we Włoszech. Tak, więc Kielce to dla nas najważniejsze 
i jedyne targi w Polsce. Znamy je od samego początku 
i uważam, że są one przedsięwzięciem bardzo potrzeb-
nym branży. Do tego Targi Kielce są centralnie umiejs-
cowione na mapie Polski, co stanowi wygodną 
alternatywę dla osób z różnych części kraju. Dają 
doskonałą możliwość spotkania się z innymi przed-
siębiorcami, producentami, związanymi z szeroką 
sakralną ofertą. Nasi klienci, w rozmowach, także 
doceniają fakt, że pod jednym dachem w Kielcach 
spotyka się tak wielu różnych wystawców. Wielu z nich 
podkreśla, że nieza-przeczalnym atutem SACROEXPO 
jest duża frekwencja.
 Targi są dla nas szansą na nawiązanie nowych 
kontaktów z klientami, ale przede wszystkim są szansą 
na podtrzymanie dobrych relacji ze stałymi odbiorcami 

naszych produktów. Ten bezpoś-
redni kontakt z klientem jest dla nas 
najważniejszy. Przyjeżdżając na 
SACROEXPO zawsze przywozimy 
pełen asortyment, a targi są świet-
nym miejscem choćby na degus-
tację, która nie jest możliwa przy 
innej formie kontaktu z klientem. 
W tym roku także zapraszamy 
na nasze stoisko, bo nowości nie 
zabraknie.
 SACROEXPO to impreza z du-
żym potencjałem. Zmienia się 
pozytywnie infrastruktura targo-
wych obiektów. Pojawiły się nowe 
hale, wystawcy i zwiedzający mo-
gą korzystać z darmowego Internetu. Widać, że targi 
rozwijają się z roku na rok.

Anna Konarska

Firma Christ Wieliczka
podczas jednej z edycji
wystawy SACROEXPO



WŁASNA I EKOLOGICZNA
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

Jak tanio ogrzewać?  
Korzystając z naturalnego ciepła!

Pompy ciepła są urządzeniami, które pobierają energię 
cieplną z otoczenia – z gruntu lub powietrza. Pompy cie-
pła mogą być projektowane zarówno dla budynków no-
wych, jak i tych przechodzących modernizację systemu 
grzewczego. Służą do budynków oraz do przygotowywa-
nia ciepłej wody użytkowej. Co ważne potrafią pracować 
samodzielnie przez cały rok, bez konieczności stosowania 
dodatkowych urządzeń. Pompy ciepła najlepiej współpra-
cują z ogrzewaniem podłogowym. Urządzenia nowej gene-
racji zapewniają komfort cieplny w budynku również latem, 
dzięki takiej funkcji, jak chłodzenie pasywne. Ostatnie lata 
to gwałtowny rozwój pomp powietrznych, wyspecjalizowa-

nych w produkcji ciepłej wody użytkowej. Są ciekawą alter-
natywa dla kolektorów słonecznych. 

Inwestor eksploatujący pompy ciepła powinien się liczyć 
z wydatkami na energię elektryczną. Sercem urządze-
nia jest sprężarka, która do pracy wymaga dostępu do 
energii elektrycznej. O skuteczności pracy urządzenia 
świadczy współczynnik sprawności COP. Warto jednak 
porównując różne urządzenia zapytać dostawcę dla ja-
kich warunków podaje COP, gdyż w folderach reklamo-
wych możemy znaleźć dane oparte o różne założenia, 
co utrudnia wybór.

Koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej to jedne z więk-
szych wydatków parafii. Głównym powodem modernizacji 
istniejącego systemu jest obniżenie kosztów eksploatacji, pod 
uwagę brany jest również komfort użytkowania. Warto, wzo-
rem Papieża Franciszka, pomyśleć również o ekologii. Ale 
czy wszystkie te argumenty da się połączyć w jedną całość? 
Okazuje się, że tak. Odpowiedzią są odnawialne źródła ener-
gii, pozwalające w sposób czysty i niedrogi produkować ciepło 
i energię elektryczną. Problem stanowią jednak wyższe koszty 
inwestycji, dlatego planując takie rozwiązania, warto pomyśleć 
o dokładnej analizie ekonomiczno-technicznej, by potem przez 
wiele lat cieszyć się obniżonymi rachunkami i bezproblemowym 
działaniem. Osobną trudność stanowi wybór wykonawcy. Tu li-
czą się nie tylko referencje, ale przede wszystkim kompetencje. 
Nowoczesne systemy pomp ciepła czy też „słoneczne elektro-
wnie” wymagają wiedzy specjalistycznej, dlatego może nie wy-
starczyć sprawdzona wcześniej firma wykonawcza.
 
Za pomocą odnawialnych źródeł energii (OZE) można efektyw-
nie ogrzewać budynki, przygotowywać ciepłą wodę użytkową, 
a nawet produkować prąd elektryczny. Wiele obiektów admini-
strowanych przez instytucje kościelne z powodzeniem korzy-
sta już z takich rozwiązań. Pompy ciepła z dobrym skutkiem 
ogrzewają nie tylko budynki mieszkalne, ale również zabytkowe 
obiekty. Na uwagę zasługuje inwestycja w Kamieniu Śląskim,  
w Zespole Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Ca-
ritas Diecezji Opolskiej „Sebastianeum Silesiacum”. Tutaj za 

ogrzewanie odpowiadają pompy ciepła, a za ciepłą wodę do-
datkowo kolektory słoneczne. OZE to nie tylko ciepło. Moduły 
fotowoltaiczne produkują prąd elektryczny na dachach polskich 
kościołów. Na dachu Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Jaworznie została wybudowana instalacja fotowol-
taiczna o mocy 71,76 kW. 

Nowoczesne rozwiązania przynoszą szeroki wachlarz możli-
wości, ale również sporo rozterek. Który producent jest odpo-
wiedni i na jakie parametry urządzeń zwracać uwagę? W jaki 
sposób wybrać wykonawcę? Co powinno wzbudzić naszą czuj-
ność podczas realizacji inwestycji? Odpowiedzi na tego typu 
pytania Czytelnik znajdzie na co dzień w naszym czasopiśmie  
i portalu GLOBEnergia. Wyjątkową okazją do spotkania  
z ekspertami będą XVI Targi SACROEXPO, gdzie 23 czerw-
ca organizujemy konferencję „Technologie energooszczędne  
w budownictwie sakralnym SACRO ENERGIA”. Program do-
stępny jest na stronie www.SacroEnergia.pl. Targom towa-
rzyszy grupa stoisk „PASAŻ ENERGETYCZNY”, dających 
zainteresowanym szeroki dostęp do oferty kompletnych syste-
mów energooszczędnych. To okazja do wymiany doświadczeń 
oraz rozwiania wątpliwości i rozwiązania problemów. 
 

Serdecznie zapraszam na targi SACROEXPO! 
Grzegorz Burek 

Redaktor naczelny GLOBEnergia



Ciepło odbierane jest za pomocą różnego rodzaju wymienni-
ków ciepła. W przypadku pomp gruntowych wyróżniamy wy-
mienniki pionowe (odwierty) i poziomie. Wymienniki pionowe 
zajmują mało miejsca, ale wiążą się z wysokimi kosztami in-
westycyjnymi. W przypadku wymienników poziomych, koszty 
inwestycyjne są nieco niższe. 

Polecanym przez instalatorów rozwiązaniem jest wykorzy-
stanie instalacji fotowoltaicznej do wspomagania zasilania  
w energię elektryczną sprężarki. Do tego celu może również 
służyć mała turbina wiatrowa. 

SŁOŃCE 
recepta na kosztowny problem

Jednym z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku źró-
deł energii elektrycznej jest fotowoltaika. System fotowoltaiczny 
to instalacja, która wykorzystując promieniowanie słoneczne, pro-
dukuje energię elektryczną. Podstawowymi elementami instalacji 
fotowoltaicznej są: moduły fotowoltaiczne, falownik (inwerter), 
system mocowania, zabezpieczenia i przewody. Falownikiem 
nazywamy urządzeniem które przekształca prąd stały na prąd 
przemienny, dostosowując go do odbiorników i sieci elektrycznej. 
Moduły fotowoltaiczne to hermetycznie zamknięte urządzenia, 
składające się z ogniw fotowoltaicznych, zdolne do wytwarzania 
prądu stałego pod wpływem promieniowania świetlnego.

Instalację fotowoltaiczną można lokalizować na dachu lub na 
gruncie. Budowa na gruncie wymaga droższej w kosztach inwe-
stycyjnych konstrukcji wsporczej. Często również okablowanie 
jest droższe, ponieważ potrzeba go po prostu więcej.

Za montaż firmy instalacyjne liczą cenę od każdego kWp. Śred-
nio ceny te wahają się w granicach 570–630 zł/kWp. Im więk-
sza instalacja tym niższa cena w przeliczeniu na kWp mocy. 

Małe elektrownie wiatrowe  
– niezawodny proces produkcji energii

Za małe turbiny wiatrowe uważane są urządzenia do mocy 
100 kW, które do produkcji energii elektrycznej wykorzy-
stują energię wiatru. Efektem pracy turbiny wiatrowej jest 
prąd stały. By mógł być wykorzystywany, czy to na potrzeby 
parafii, czy wyprowadzony do sieci, należy go zamienić na 
prąd przemienny. Do tego służy falownik – analogicznie jak 
w instalacjach fotowoltaicznych.

Małe turbiny wiatrowe rozpoczynają pracę już przy prędkości 
wiatru poniżej 2 m/s, co sprawia, że możliwości ich lokalizacji są 
bardzo szerokie. Są urządzeniami wytrzymałymi i odpornymi na 
awarie. Wytrzymują silnie podmuchy wiatru i pracują w szerokim 
zakresie temperatur od -50°C do +50°C. W porównaniu do dużych 
turbin wiatrowych koszt i łatwość instalacji zachęcają do inwesty-
cji w tego typu urządzenia. Moce zależą od modelu. Inwestor, do 
wyboru posiada modele o pionowych i poziomych osiach obrotu.

Małe turbiny wiatrowe, z tego względu, że pracują zarówno w dzień, 
jak i w nocy, idealnie współpracują z modułami fotowoltaicznymi, 
tworząc układ hybrydowy. Mogą również współpracować z pompą 
ciepła, dostarczając jej energię do pracy sprężarki. 

Co spalać, by było ekologicznie  
i taniej?

Sposobem na ogrzewanie kościoła czy plebani może być 
spalanie lokalnych surowców, czyli szeroko pojętej bioma-

sy. Biomasę można spalać w formie nieprzetworzonej (np. 
szczapy, trociny, zrębki, polana, pył drzewny czy słoma), lub 
też w formie przetworzonej pod postacią peletów i brykietów.

Do spalania mogą być również przeznaczane rośliny, które 
są uprawiane tylko na te cele. Przykładami takich roślinami 
są: wierzba energetyczna, miskant olbrzymi, ślazowiec pen-
sylwański, topinambur. Innym paliwem, poddawanym proce-
som spalania, mogą być odpady z produkcji rolnej: ziarna 
owsa, słoma zbożowa, rzepakowa, kukurydziana. 

Spalanie biomasy nie musi być uciążliwe. Na rynku pojawia-
ją się kotły wyposażone w automatyczne podajniki paliwa. 
Są dedykowane spalaniu peletów, zrębek, trocin, brykietów, 
czy owsa. Nowoczesne kotły na biomasę, oprócz podajni-
ków posiadają mechanizm sterujący szybkością podawania 
paliwa, sondę lambda dzięki której regulują nawiew powie-
trza, a nawet zapalarkę paliwa. Dzięki takim udogodnieniom, 
ich obsługa jest zredukowana wręcz do minimum. Przykła-
dowo, dla kotła o mocy 25 kW współpracującego z zasobni-
kiem o pojemności 300 l, kocioł nie musi być obsługiwany 
nawet przez tydzień.

Kolektory słoneczne – bo produkcja 
ciepłej wody użytkowej też może być 
tańsza i ekologiczna!

Kolektory słoneczne są to urządzenia służące do przygoto-
wywania ciepłej wody użytkowej oraz w konkretnych przy-
padkach do dogrzewania budynków. Ich niewątpliwą zaletą 
jest prostota konstrukcji. Są przeznaczone do montażu za-
równo na dachu jak i na gruncie.

Kolektory płaskie są najpopularniejsze na rynku. Pokryte są 
przeźroczystą szybą, przez którą promieniowanie słonecz-
ne dociera do absorbera. Tam energia zgromadzona w pro-
mieniowaniu zamieniana jest na ciepło i przekazywana do 
cieczy solarnej wypełniającej cały układ. Kolektory słonecz-
ne próżniowe rurowe (z absorberem w postaci rur próżnio-
wych) zbudowane są ze szklanych rur o podwójnej ściance, 
między którymi panuje próżnia – idealny izolator. Kolektory 
próżniowe są w okresach zimowych o około 30% wydajniej-
sze od kolektorów płaskich. Przez to, w skali całego roku 
kolektory płaskie są o 10% mniej wydajne od próżniowych.

Opracowanie: Anna Będkowska, GLOBEnergia

„Trzeba strzec ziemi, aby 
zgodnie z wolą Boga mogła  
nadal być źródłem życia dla 
całej rodziny ludzkiej”
Papież Franciszek

Pompy ciepła zainstalowane  
w Zespole Turystyczno- 
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym 
Caritas Diecezji Opolskiej 
„Sebastianeum Silesiacum”  
w Kamieniu Śląskim  
(fot. G. Burek, GLOBEnergia)

Pytania?

Kontakt:
info@sacroenergia.pl
www.sacroenergia.pl



Kompletne systemy do ogrzewania oraz chłodzenia. W ofer-
cie firmy znajdują się pompy ciepła WATERKOTTE zapewniające 
ogrzewanie i chłodzenie oraz podgrzewanie ciepłej wody użyt-
kowej przez cały rok, systemy mechanicznej wentylacji z rekupe-
racją oraz maty kapilarne BEKA służące do wodnego ogrzewania 
oraz chłodzenia płaszczyznowego, możliwe do zamontowania 
w podłodze, w suficie lub ścianach.

Kompletna oferta nowoczesnych systemów grzewczych na wszyst-
kie nośniki energii i dla wszystkich rodzajów obiektów. Viessmann 
oferuje kotły kondensacyjne na olej i gaz, pompy ciepła, kolek-
tory słoneczne, kotły na biomasę oraz instalacje energetyczne 
skojarzone i instalacje biogazowe. Oferta obejmuje także kompo-
nenty systemów regulacji i komunikacji, kompletne oprzyrządowanie 
systemów grzewczych, aż do grzejników i ogrzewania podłogowego. 

Firma Martech Plus to jedna z najnowocześniejszych firm w branży 
elektroenergetycznej w Polsce. Produkowane energooszczęd-
ne oprawy oświetleniowe oparte o innowacyjne źródła światła 
wykonane w technologii LED, systemy automatyki i sterowania 
oświetleniem są  sygnowane marką MartechPlus, kojarzoną  
z wysoką jakością i terminowością dostaw.

Hybrydowa Pompa Ciepła Daikin Altherma to roz-
wiązanie, które doskonale nadaje się do zastosowa-
nia w obiektach sakralnych. Jego zaletami są: niski 
koszt inwestycyjny oraz wysokie oszczędności w cią-
gu roku (niskie koszty za energię). Dodatkowo ofe-
rujemy bezpłatną symulację kosztów oraz 10% 
rabatu na urządzenia z tym kuponem.

Program konferencji

• Wsparcie finansowe dla inwestorów, przygotowanie 
dokumentacji, poszukiwanie dofinansowania

• Porównanie źródeł ciepła – przed i po modernizacji – 
przykłady inwestycji kościelnych, koszty i eksploatacja

• Jak zmieniają się koszty ogrzewania pompą ciepła 
przy zastosowaniu grzejników, ogrzewania  
podłogowego, nadmuchowego – konkretne przykłady

• Zabytkowy charakter budynku a modernizacja instalacji – 
optyczna integracja w strukturę – „niewidoczne instalacje”

• Ogrzewanie sufitowe – maty kapilarne w modernizacji 
obiektów sakralnych

• Małe instalacje PV sposobem na obniżenie kosztów 
energii elektrycznej

• Duże elektrownie fotowoltaiczne sposobem na 
finansowanie działalności statutowej

• Czy na zapisach nowej ustawy o OZE skorzystają  
instytucje kościelne?

• Energooszczędne oświetlenie – w jakich przypad-
kach zasadna jest wymiana źródła światła, sterowanie 
oświetleniem

• Konkurs dla uczestników – wręczenie nagród

Wstęp bezpłatny | Kontakt: +48 12 654 52 12, info@SacroEnergia, www.SacroEnergia.pl

Konferencja „Technologie energooszczędne w budownictwie 
sakralnym” to cykl poświęcony zastosowaniu odnawialnych 
źródeł energii oraz rozwiązań ekologicznych w budownictwie 
sakralnym. Konferencje organizowane są przez redakcję 
dwumiesięcznika GLOBEnergia i kierowane są do ekonomów 
kościelnych i zakonnych, oficjalnych przedstawicieli parafii,  
a także do administratorów ośrodków rekolekcyjnych oraz in-
nych obiektów kościelnych.

VIII FORUM SACROENERGIA, 23.06.2015, hala F
TECHNOLOGIE ENERGOOSZCZĘDNE W BUDOWNICTWIE SAKRALNYM

PASAŻ ENERGETYCZNY, SACROEXPO, HALA F

Sala konferencyjna podczas   
Forum SACROENERGIA  

(fot. GLOBEnergia)

www.hennlich.plwww.viessmann.pl

www.martechplus.plwww.daikin.pl
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KontaktKontakt

+ 48 32 420 67 36+ 48 71 36 07 100

+ 48 33 324 23 24+ 48 22 319 90 19



ATLANTIC POLSKA – Od momentu powstania firmy w roku 1968, 
Atlantic Groupe specjalizuje się w zróżnicowanych źródłach ener-
gii, nieustannie dostosowując profil swej działalności do potrzeb 
Klientów. Już od wielu lat jest liderem rynku francuskiego, wyspe-
cjalizowanego w elektrycznych systemach grzewczych, pompach 
ciepła  oraz elektrycznych podgrzewaczach wody. Na rynku Pol-
skim filia Atlantic Groupe rozpoczęła swą działalność w roku 1998.

Pracownia projektowa Domy Czystej Energii powstała z myślą  
o inwestorach, którzy planują budowę obiektu niskoenergetycz-
nego, czyli takiego, którego wartość wskaźnika zapotrzebowa-
nia na energię nie przekracza 40 kWh/m2. W ofercie znajdują się 
gotowe projekty domów, budynków usługowych oraz bu-
dynków użyteczności publicznej o standardzie niskoenerge-
tycznym wraz z niezbędną dokumentacją techniczną.

W przypadku kościołów wydajność systemów grzewczo-wenty-
lacyjnych znajduje się w centrum uwagi każdego planisty. Firma 
Kampmann jak producent nowoczesnych systemów grzewczych 
i wentylacyjnych dysponuje niezbędnym know-how i odpowied-
nimi produktami. Pomożemy Państwu w wyborze i rozmieszcze-
niu urządzeń odpowiednich dla danej inwestycji, uwzględniając 
przy tym istniejącą substancję budowlaną. 

KOMPLEKSOWE SYSTEMY GRZEWCZE

www.immergas.com.pl

Firma Immergas oferuje kompletne rozwiązania pozwalające 
na stworzenie systemów grzewczych różnych rozmiarów: od 
najmniejszych, pokrywających zapotrzebowanie dwuosobowej 
rodziny; po złożone systemy obsługujące budynki wielorodzinne, 
przemysłowe lub sakralne.

KOMPLETNA 
ODPOWIEDŹ 
NA POTRZEBY 
KAŻDEGO 
OBIEKTU

Od pierwszego stycznia 2016 roku ener-
gia wyprodukowana przez elektrownię fo-
towoltaiczną będzie mogła być rozliczna  
w bilansach półrocznych. Oznacza to, że 
nadmiar energii wyprodukowany w lecie bę-
dzie mógł być wykorzystany w np. zimie do 
zasilania pompy ciepła czy innych urządzeń 
elektrycznych. Należy jednak pamiętać, że 
najlepsza ekonomika przedsięwzięcia zo-
stanie uzyskana, jeżeli moc elektrowni bę-
dzie dobrana tak, aby półroczna produkcja 
odpowiadała półrocznej konsumpcji. Z tego 
powodu przed przystąpieniem do inwe-
stycji warto wykonać projekt koncepcyjny, 
w którym zostaną przeanalizowane po-
trzeby energetyczne kościoła lub parafii.  
W oparciu o zapotrzebowanie za energię 
oraz warunki lokalizacyjne zostanie dobrana 
odpowiednia moc elektrowni fotowoltaicznej. 
Zmieniające się przepisy prawa pozwalają  
w znacznie łatwiejszy sposób realizować 
inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. 
Nie jest wymagane pozwolenie na budowę 
oraz koncesja, a formalności zazwyczaj 
sprowadzają się do zgłoszenia instalacji  
w lokalnym zakładzie energetycznym. Na-
leży jednak mieć na uwadze, że takie uła-
twienia dotyczą instalacji o określonej mocy, 
która nie może przekroczyć 40 kW.

Bogdan Szymański 
b.szymanski@globenergia.pl
tel. +48 692 068 162

Konsultacje eksperckie 
podczas targów  
SACROEXPO – PASAŻ 
ENERGETYCZNY, stoisko 
GLOBEnergia

EKSPERT DS. FOTOWOLTAIKI

PASAŻ ENERGETYCZNY, SACROEXPO, HALA F

www.atlantic-polska.pl

www.domyczystejenergii.pl

www.kampmann.pl

Kontakt

Kontakt

Kontakt

+ 48 22 487 50 76

+ 48 71 707 28 06

+ 48 24 721 91 85
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"SAS" Zakład Metalowo-Kotlarski, Busko-Zdrój; 3K PROJEKT K. Król, 
Niedrzwica Duża; A & LES F.P.H., Kraków; ABA CUPRUM, Ciechocinek; 
ACTIVE BRAND, Siedlce; AETOS MEDIA Sp. z o.o., Wrocław; ALADYN Wyroby 
Mosiężne, Kraków; ALBA PLUS, T. Antkowiak; ALBA T. Woźny; ALFA GROUP 
SRL, Pozzuoli; ALLNET Sp. z o.o. - CUKIERNIA ZANIEWICZ; ALMADAR PHU, 
Mińsk Mazowiecki; APLAUZ Sp. z o.o., Łomianki; APOSTOLICUM 
Wydawnictwo Księży Pallotynów PCHK; ARCUS Biuro Pielgrzymkowo - 
Turystyczne, Bydgoszcz; ARGENTI, Terlizzi; ARGENTUM Renowacje, Łąck; 
ARKADA Podkarpacka Pracownia Rzeźbiarsko-Odlewnicza; ART NOVUM 
PROJEKT, Olkusz; ART VITRA, Chorzów; ART10.PL Fresk, Ikona, Witraż, Łódź; 
ARTLOOK GALLERY S.C., Mikołów; ArtSakr, Łąck; ARTSAKRA - Studio 
Wystroju Wnętrz Sakralnych, Wielogóra; Artystyczna Rzeźba w Drewnie K. 
Wołczyk, Wieszowa; Artystyczne Świece Liturgiczne WEBMANDALA; 
ATLANTIC; ATS ITALIA EDITRICE SRL, Roma; ATUT & PRIMAR S.C., 
Modlniczka; Audio Vertriebs-Entwicklungsgesellschaft mbH; AUTOMATIK S.R.i 
P.C., Toruń; AWE-BIS Sp. z o.o., Bielsko-Biała; AXENCIA TURISMO DE 
GALICIA (Droga do Santiago); BARLED, Kraków; BIMART Marek Biczak, 
Ustroń; Burkot Andrzej Pracownia Snycerska, Górki Wlk.; CHARISTIA Ł. Cieślik, 
Kozy; CHOMIK Sp.J., Gdów; CHRIST Sp. z o.o., Wielicz; CHRISTENDOM, 
Opoczno; CHRISTIANA DĄBROWSCY Sp. J., Opoczno; CLEANER P.W.T.Z.   
S.C.; CLIMATEC S.C., Kraków; DAIKIN; DECORARE Andrzej Gomoluch, 
Częstochowa; DEFRO P.W. Robert Dziubeła, Strawczyn; DEMIART Srl, 
Santana de Mures; DIMPLEX; DIONIZOS F.H., Kraków; DOMOS P.P.H.U., 
Kielce; Doroshenko Entrepreneur, Dnepropetrovsk; Drukarnia GARMOND, 
Częstochowa; DTJ Tomasz Jurczak, Kielce; DUBIK - Producent świec, Kraków; 
DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK A. Mardyła, Kraków; EMAG Centrum Transferu 
Technologii, Katowice; FEA Świdnica; FIRMA E.H.O. H. Owczarz, Bielsko-Biała; 
FIRMA KONSERWATORSKA Piotr Białko Sp. z o.o., Kraków; FRANCESCA 
CREATION s.r.o., Martin; FRATER Biuro Turystyczno - Pielgrzymkowe, 
Bydgoszcz; FRONTON Tomasz Sosnowski, Warszawa; Fundacja Dominikański 
Ośrodek Liturgiczny, Kraków; GENESIS - Dewocjonalia, Kielce; GLOBEnergia, 
Kraków; GRAMET T. Modlasiński, Kłomnice; HAFTINA; HANSEN Polska Sp. z 
o.o., Głogów Małopolski; HELICON Sp. z o.o., Kleszczów; Hennlich; HERMES 
Biuro Usług - Turystycznych, Warszawa; Holzschnitzereien A. Bestvater i Inh. 
Marco Bestvater, Menden; Hurtownia Książek i Dewocjonaliów ŚW. PAWEŁ; 
ICYPOL, Racibórz; IDEAL STONES Sp. z o.o.; IKONY BIZANTYJSKIE, Papowo 
Toruńskie; IMAGE4YOU.EU; IMMERGAS; IZOTERMA Zakład Produkcji 
Urządzeń Grzejnych, Łany; JAKÓBCZAK, Częstochowa; JULIARTE; JUSTA 
Wójcik Sp. J., Częstochowa; KARAL - Krystyna Rzepecka, Lubin; KING 

RICHARD'S LITURGICAL DESIGN & CONTRACTING; KLIMAT Sp. z o.o., 
Kalisz; KOLGLASS HURT-IMPORT-EXPORT, Kłodzko; KOWMAR Zakład 
Kamieniarski S.C., Olsztyn; Krakowski Zakład Witrażów S.G. ŻELEŃSKI Sp. z 
o.o., Kraków; KRAW-BIEL P.P.H.U., Tomaszów Mazowiecki; KRIMAR-BIS K. 
Kolka, Gdańsk; LAR INTERNATIONAL SRLS, Recanati; LIBELLA Sp. z o.o., 
Warszawa; LIFE CONSULTING, Warszawa; MAGNUS ORGANY Aleksandra 
Brodzikowska; MAIER-AHLBORN Polska E. Maier, Rybnik; MAJ-MAX, Lublin; 
MARIA P.P.H.U., Nowa Sól; Martech; MAX-METAL; MERITO Marek Gzel, 
Częstochowa; METLOPLASTYKA, Siedlce; MIDAR, Łódź; MINEX CEI S.A., 
Warszawa; NIBE BIAWAR; OPTIKOM - Dariusz Kowalski, Toruń; 
ORGLARSTVO Anton Škrabl S.P.; ORZEŁ Z.P.H. - K., Kamionna; 
PALLOTTINUM Wydawnictwo, Poznań; PK MUZ F.H.U., Rybnik; Pracownia 
Brązownicza Jerzy Uruszczak, Kraków; Pracownia Rzeźby Sakralnej, Sucha 
Beskidzka; Pracownia Witraży I. Franusik, Nakło Śl.; PRAIS Firma, Poznań; 
PREMA S.C., Kraków; PRINCE; PROFIL PHU, Poznań; PROMISE K. Ćwierz, 
Kielce; RDUCH Elektroakustyka, Godów; RDUCH Royal Bells, Czernica; 
Restaurator Serwis, Kielce; RESTAURO Sp. z o.o.; ROBI W. Janicki, Bielsko-
Biała; ROTERM, Zielonka; SACRIMEX A. Leszczyńska, Warszawa; SACRUM 
F.P.H. K. Kuczyński, Częstochowa; SACRUM Pracownia Brązownicza R. 
Honza, Kraków; SACRUM T. Kąpińska, Leszno; SAKRA - SZTUKA SKARALNA 
S.C., Bielsko-Biała; SCANNING 3D, Leszno; STANDARD F.H.U., Tczew; 
STANISŁAW Wytwórnia Świec Liturgicznych, Kotowice; STOLARSTWO Jan 
Michniok, Międzyrzecze Górne; STRONY-PARAFIALNE.PL  Gdańsk; Studio 
PRATA, Biała Podlaska; STYLISTIC CRISTAL, Gliwice; TARET Sp. z o.o. Sp. K., 
Milanówek; TAT Electronic, Toruń; TEO TERM A.i D. Wrońscy, Podkowa Leśna; 
TRADE & TRAVEL Company, Łódź; TUGAL; U SALEZJAN Pracownia 
Stolarska, Oświęcim; ULRICH PERATHONER KG-SAS, Laion; URBANOWICZ 
HAFT, Wrocław; Usługi Ikonograficzne i Handel Artykułami Artystycznymi, 
Warszawa; VBS Aneta Kibler, Radom; VELEN J. Wójcik, Kielce; VICON K.H. 
TYRKIN, Gdynia; Viessmann; WIGETO S.C., Kraków; WITRAŻE - Godlewscy, 
Ciechanowice;  WRZOS Zdobienie Szkła i  Kryszta łów, Tarnów; 
www.CheruMedia.com, Kraków; Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w 
Sandomierzu; Wydawnictwo i Drukarnis Św. Krzyża, Opole; Wydawnictwo M, 
Kraków; YAMO Sp. z o.o., Wrocław; Zakład Brązowniczy K. Bieliński, P. Holas, 
Poznań; Zakład Obróbki Kamienia Naturalnego K. Rogala, Przyłęk; Zakład 
Stolarski E. i Z. Stawiccy, Płock; Zakład Usługowy Stolarski Stanisław 
Dziarmaga, Łagów; Zakład Złotniczy Leszek Górski, Gdańsk; Zgromadzenie 
Sióstr Westiarek Jezusa, Warszawa; ZM SILESIA S.A.; ZYGZAK, Reda; ŻMIJA 
Producent obuwia, Kalwaria Zeb. 

Kolejna edycja konferencji dla muzealników poświę-
cona będzie tematyce muzeów kościelnych i ich roli jako 
strażników pamięci oraz nauczycieli historii i wiary. 
Mamy nadzieję, że konferencja zgromadzi nie tylko 
dyrektorów muzeów kościelnych, ale też konser-
watorów diecezjalnych, dla których zarezerwowany 

został czas na dyskusję o ważkich problemach ochrony 
i rozwoju sztuki sakralnej w diecezjach polskiego 
Kościoła. Konferencja „Muzea naszych czasów” to waż-
ne wydarzenie dla wszystkich muzealników i osób 
zajmujących się ochroną i promocją sztuki sakralnej.

SKRÓCONY PROGRAM TARGÓW

środa, 24 czerwca Ekspozycja otwarta dla publiczności od 9.00 do 16.00

Pełny program targów dostępny na www.sacroexpo.pl

poniedziałek, 22 czerwca Ekspozycja otwarta dla publiczności od 9.00 do 17.00

Uroczyste otwarcie targów
Konferencja Muzealników „Muzea naszych czasów – Muzea Kościelne”
Uroczystość wręczania medalu Papieskiej Rady Kultury, Medalu Prymasa Polski, 
Nagrody Biskupa Kieleckiego oraz medali i wyróżnień TK
Koncert Filharmonii Świętokrzyskiej – w programie utwory laureata nagrody 
Papieskiej Rady ds. Kultury w 2015 r. Krzysztofa Pendereckiego

10.00-11.30
10.00-16.00

19.00

19.30

wtorek, 23 czerwca Ekspozycja otwarta dla publiczności od 9.00 do 17.00

Warsztaty dla redakcji gazet parafialnych i przykościelnych
Konferencja „WOKÓŁ IKONY” – Ikona każdego czasu, Ikona drogą pojednania, 
Czytanie ikony oraz pokaz warsztatowy – „wyjątkowa deska” 

10.00-14.45
11.00-13.00

Ponadto: Wystawa „Wokół Ikony”, Wystawa autorska profesora Wincentego Kućmy,  laureata Papieskiej Rady ds. Kultury Medalu Per Artem ad Deum, 
Międzynarodowa wystawa książek i publikacji wydanych przez Wydawnictwo HERDER, laureata Papieskiej Rady ds. Kultury Medalu Per Artem ad Deum
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