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Czy targi sztuki sakralnej i de-

wocjonaliów s¹ potrzebne?

Dla ekonoma zakonnego, który odpowiada 

za sprawy finansowe w zgromadzeniu 

Ksiê¿y Saletynów i koordynuje dzia³ania 

ekonomów innych zakonów i zgromadzeñ, 

targi s¹ okazj¹, gdzie mo¿emy siê spotkaæ 

jako ekonomowie zakonni naszych jurys-

dykcji. 

Zapoznaj¹c siê z aktualnymi trendami 

w „nowoœciach koœcielnych” – czêœæ 

wystawowa – na terenie targów mamy 

równie¿ okazjê, by podj¹æ wspólne 

szkolenia i konferencje tematyczne zwi¹-

zane z naszym ¿yciem ekonomicznym 

w prowincjach. Przy okazji targów mamy 

równie¿ okazjê zapoznaæ siê z tematami 

energooszczêdnoœci i ekologii w naszym 

gospodarzeniu.

Targi sta³y siê dla ekonomów zakonników 

tradycyjnym miejscem spotkañ. Przemawia 

za tym dobra atmosfera targów, dobra 

obs³uga, centralne po³o¿enia geograficzne 

w Polsce i dobra wspó³praca z zarz¹dem 

wystawy.

Na ile oferta wystawców SACRO-

EXPO przek³ada siê na realne 

potrzeby parafii i koœcio³ów? Czy 

i jak wp³ywa na ich funkcjono-

wanie?

Patrz¹c na zainteresowanie stoiskami 

wystawowymi nie mam w¹tpliwoœci, ¿e oferta 

dociera do odwiedzaj¹cych. Kap³ani, bracia 

zakonni i osoby œwieckie pracuj¹cy 

w naszych domach zakonnych przybywaj¹ 

z Gdañska, Szczecina, Przemyœla, by znaleŸæ 

najlepsze rozwi¹zanie swoich potrzeb 

i problemów, z którymi borykaj¹ siê w swoich 

parafiach i domach zakonnych. Zgromadzona 

w jednym miejscu tak obszerna tematyka 

koœcielna pozwala ju¿ podczas targów 

podpisaæ  umowy z wystawcami, którzy maj¹ 

„pomóc rozwi¹zaæ potrzeby parafii i koœ-

cio³ów”. Ka¿dy nowy zakup, nowoczesne 

rozwi¹zanie dostrze¿one podczas wystawy 

przek³ada siê na lepsze funkcjonowanie 

wspólnot zakonnych i parafii.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA SACROEXPO

LOTERIA DLA ZWIEDZAJ¥CYCH
(dla osób konsekrowanych)

SPECJALNE UPUSTY I TARGOWE CENY

MO¯LIWOŒÆ DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Z TYM WYD
ANIEM

 
NA TARGI

MAGAZYNU 
BEZP£ATNE 

ZAPROSZENIE

Ks. Piotr Ciep³ak, 

Ekonom Konferencji 

Wy¿szych Prze³o-

¿onych zakonów 

Mêskich w Polsce

TARGI TRADYCYJNYM
MIEJSCEM SPOTKAÑ

W programie targów m.in.

10.00 Uroczyste otwarcie targów oraz 

uroczystoœæ wrêczania medali i wyró¿nieñ 

z udzia³em JE ks. Kard. Kazimierza Nycza, 

Metropolity Warszawskiego

11.00 XI Miêdzynarodowa Konferencja 

poœwiêcona architekturze i sztuce sak-

ralnej „Koœcio³y Naszych Czasów” – 

Abstrakcjonizm, awangarda, mistycyzm 

i transcendencja w kontekœcie kszta³-

towania wspó³czesnych przestrzeni sak-

ralnych – (wstêp wolny)

11.00 VI Miêdzynarodowa Konferencja 

Muzealników „Muzea naszych czasów” 

Wystawa „Europa Jagiellonica 1386-1572 – 

sztuka i kultura w Europie Œrodkowej pod 

panowaniem Jagiellonów” (wstêp wolny) 

11.00 Konferencja „Sacrum w kulturze” 

(wstêp wolny)  

• Tradycja ikonograficzna w sztuce 

chrzeœcijañskiej – prof. Tomasz Wêc³awo-

wicz  

• Obrazowanie rzeczywistoœci ziemskiej 

i niebiañskiej w sztuce chrzeœcijañskiej – 

prof. Tadeusz Boruta  

• Problematyka ekspozycji sztuki sakralnej 

w muzeach na przyk³adzie Muzeum Ikon 

w Supraœlu - dr Krystyna Stawecka

10.30 Sympozjum: "Technologie energo-

oszczêdne w budownictwie sakralnym”

www.SacroEnergia.pl (wstêp wolny)

15.00 Konferencja „Stwórzmy muzeum XXI 

wieku. Technologie dla muzeów”

(wstêp wolny)

• Cyfrowa rewitalizacja zabytków i digitali-

zacja zasobów. Twórcza 10 

• Przewodnik w telefonie. MobileMS

18 czerwca

19 czerwca

SZCZEGÓ£OWY PROGRAM 

KONFERENCJI na www.sacroexpo.pl



Jesteœmy producentem ró¿añców 
z ba³tyckiego bursztynu na sznurku. 
Od lat robimy ró¿añce wy³¹cznie na 
sznurku, bo sznurek nie zabiera ciep³a 
naturalnego kamienia. W naszej 
ofercie znajduj¹ siê tak¿e inne przed-
mioty dewocjonalii: krzy¿yki, obrazy, 
figurki œwiêtych. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej 

.www.ambernatural.pl

PROSTO Z NATURY

AmberNatural, Wroc³aw 
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WIELOWIEKOWE DOŒWIADCZENIE
SERPONE POLSKA, Kielce

Firma Serpone istnieje od 1820 roku, 
a na polskim rynku dzia³a od 2003 roku.  
Wzbogaceni w wielowiekowe doœ-
wiadczenie w projektowaniu wystroju 
wnêtrz koœcio³ów i kompleksowym ich 
wyposa¿aniu, staramy siê jak najlepiej 
spe³niaæ ¿yczenia wszystkich naszych 
klientów. Jest to mo¿liwe dziêki sta³ej 
wspó³pracy z ekspertami sektora 
sakralnego oraz dziêki uczestnictwu 
w wielu spotkaniach i konferencjach 
z udzia³em duchowieñstwa. 
Wykonujemy o³tarze, ambony, taber-
nakula, drogi krzy¿owe z drewna, 
mosi¹dzu i marmuru. Produkujemy 
witra¿e, mozaiki, figury. Zajmujemy siê 

rzeŸb¹, a tak¿e artystycznym cyze-
lowaniem.
Nasza firma zajmuje siê równie¿ 
odnawianiem zabytkowych przed-
miotów, rekonstrukcj¹ chor¹gwi. Pro-
wadzimy liczne prace konserwacyjne 
w wielu koœcio³ach. Nasze wyroby 
charakteryzuje oryginalne, w³oskie 
wzornictwo, jakoœæ, unikalnoœæ i este-
tyka wykonania. 
Dziêkuj¹c wszystkim klientom za oka-
zane zaufanie, serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia naszej ekspozycji.

www.serpone.pl

Godziny otwarcia
18.06.2012 (poniedzia³ek): 9-17
19.06.2012 (wtorek): 9-18 
20.06.2012 (œroda): 9-15

SACROEXPO
18-20.06.2012

www.sacroexpo.pl

tel. 41 345 88 88
41 331 11 11
41 345 55 55

TAXI

BUS 25, 36, 37, 40, 54, 100, 110

Dojazd

Rezerwacje hotelowe
Anna Kubicka

tel. 41 365 12 37

e-mail: kubicka.a@targikielce.pl

ALBA

wystawcy SACROEXPO (pe³na l ista wystawców dostêpna na www.sacroexpo.pl) maj 2012
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INDYWIDUALNY CHARAKTER
Andrzej BURKOT
PRACOWNIA SNYCERSKA, Górki Wielkie

Od niemal trzydziestu lat specjalnoœci¹ naszej pracowni s¹ rzeŸby w drewnie, 
g³ównie o tematyce sakralnej. RzeŸbimy je rêcznie w drewnie lipowym, i zgodnie 
z ¿yczeniem odbiorcy pozostawiamy w naturalnym drewnie, bejcujemy lub poli-
chromujemy i z³ocimy 23 karatowym z³otem p³atkowym. Oferujemy rzeŸby z naszej 
sta³ej kolekcji, mo¿liwa jest te¿ realizacja dowolnej figury na podstawie dostarczone-
go projektu, szkicu czy fotografii. Przyjmujemy równie¿ zlecenia na naprawê 
i odnawianie rzeŸb i innych wyrobów snycerskich, uszkodzonych z³oceñ itp.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych www.burkot.com.pl 

INTERAKTYWNY 
ADMINISTRATOR 
CMENTARZY
ARTLOOK GALLERY, 
Miko³ów

KOMUNIKANTY I HOSTIE

ATRAKCYJNA OFERTA

OPLATKI.PL Charistia, Kozy k/Bielska-Bia³ej

SACRUM s.c., Leszno

Firma OPLATKI.PL Charistia jest polskim, rodzinnym przedsiêbiorstwem specjali-
zuj¹cym siê od 1970 roku w produkcji wysokiej jakoœci Op³atków Wigilijnych, 
Komunikantów i Hostii. Komunikanty i Hostie produkujemy zgodnie z Prawem 
Kanonicznym z zachowaniem tradycyjnej receptury, przy zastosowaniu najnowszej 
technologii eliminuj¹cej kruszenie siê ich zamkniêtych krawêdzi.
Nasza firma otrzyma³a zezwolenie na produkcjê
Komunikantów i Hostii Niskoglutenowych,
wydane przez Jego Ekscelencjê Ksiêdza 
Biskupa Tadeusza Rakoczego, Ordy-
nariusza Diecezji Bielsko-¯ywieckiej.

Serdecznie zapraszamy 
na stronê internetow¹ 

www.oplatki.pl

ArtLook Gallery s.c. jest firm¹ zajmuj¹-
c¹ siê kompleksowym porz¹dkowa-
niem danych dotycz¹cych grobów 
i osób pochowanych. Us³ugi œwiadcz-
ymy na terenie ca³ego kraju.

Oferujemy:
• aplikacjê do sprawnego i ³atwego 
zarz¹dzania cmentarzem „Interaktyw-
ny Administrator Cmentarzy”
• internetowe wyszukiwarki grobów 
i osób pochowanych GROBONET
• us³ugi inwentaryzacyjne na cmenta-
rzach
• tworzenie baz danych cmentarzy  na 
podstawie spisu z natury oraz doku-
mentacji cmentarnej
• wykonywanie dokumentacji fotogra-
ficznej dotycz¹cej grobów
• wykonywanie map cmentarzy na pod-
stawie pomiarów geodezyjnych wraz 
z czytelnym podzia³em cmentarzu 
(sektor, rz¹d, numery grobów)
• projekty nowych cmentarzy pod przy-
sz³e kwatery
• projekty kolumbariów
• wirtualne spacery po cmentarzach

www.polskie-cmentarze.com

SACRUM s.c, najwiêksza hurtownia dewocjonaliów w Polsce oferuje w ci¹g³ej 
sprzeda¿y szeroki asortyment sprzêtu i szat liturgicznych, œwiec, figur, szopek 
Bo¿onarodzeniowych w rozmiarach 10-200 cm, mebli sakralnych, ró¿añców, 
krzy¿y, œwiec, tabernakuli, skarbon koœcielnych, sutann, obrazów, obrazków, 
dekoracji œwi¹tecznych i religijnych. Œwiadczymy us³ugi w zakresie renowacji 
sprzêtu liturgicznego, nag³oœnienia koœcio³ów.  Oferujemy grawerowanie i wyrób 
piecz¹tek parafialnych w ci¹gu 5 minut. W razie potrzeby zapewniamy w³asny 
transport. Zapraszamy! PrzyjedŸ, zobacz, bêdziesz mile zaskoczony!

www.sacrum.pl

PRODUKCJA I DEKORACJA ŒWIEC

WYJ¥TKOWE 
WÊGIERSKIE WINA

ŒWIECE NA KA¯D¥
OKAZJÊ

JEDNI Z NAJWIÊKSZYCH

CEREUS, Kraków

JOANNES, Kraków SACRA, Kraków

BLACHY PRUSZYÑSKI

Pragniemy przedstawiæ Pañstwu firmê Cereus. Od prawie 6 lat zajmujemy siê 
produkcj¹ i dekoracj¹ ró¿nego rodzaju œwiec. W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo 
œwiece chrzcielne, komunijne, liturgiczne, okazjonalne oraz wiele innych. 
Realizujemy równie¿ projekty wed³ug zamówienia klienta. 

Od samego pocz¹tku nasz¹ za³ogê tworz¹ profesjonalni i doœwiadczeni pracownicy. 
Jesteœmy zgran¹ dru¿yn¹, która efektywnie realizuje wszystkie zamówienia, przy 
tym dba o jakoœæ produktu i stara siê wyjœæ naprzeciw wszelkim wymaganiom jakie 
stawiaj¹  klienci.                                                                                www.cereus.pl

Firma Blachy Pruszyñski poszerza 
swoj¹ ofertê o pokrycie dachowe oraz 
orynnowanie ze stali nierdzewnej – 
patynuj¹cej. Dziêki zawartoœci 18% 
chromu podczas kontaktu z po-
wietrzem na powierzchni tworzy siê 
warstwa oksydacyjna, która chroni 
metal przed korozj¹. Pod wp³ywem 
czynników atmosferycznych na 
pocz¹tkowo b³yszcz¹cej powierzchni 
pokrycia tworzy siê cienka matowa 
warstwa tlenku zwana potocznie 
patyn¹. Co wa¿ne elementy wykonane 
ze stali nierdzewnej s¹ ³atwe w lutowa-
niu i mo¿na je montowaæ w ujemnych 
zimowych temperaturach, s¹ odporne 
na kontakt z wod¹ skroplinow¹ 
w trakcie przechowywania i transportu. 
Materia³ jest wykorzystywany do 
produkcji r¹bka zatrzaskowego, r¹bka 
k¹towego, pokrycia „Karo” w trzech 
wymiarach oraz systemu rynnowego. 

www.pruszynski.com.pl

Spó³ka „JOANNES” istnieje na rynku 
Polskim 1990 roku. Dzia³alnoœæ Spó³ki 
zwi¹zana jest z bezpoœrednim impor-
tem liturgicznych win z Wêgier, 
a nastêpnie ich dystrybucj¹ do klientów 
z  terenu ca³ego kraju.  Bezpoœredni 
import z regionów Tokaja to 100% 
pewnoœæ jakoœci i oryginalnoœci wina. 
W ostatnich latach Spó³ka nawi¹-
zawszy bezpoœredni kontakt z Greckim 
producentami kadzide³, rozszerzy³a 
sw¹ ofertê o ten segment produktów. 
G³ównymi odbiorcami win s¹ sklepy 
z dewocjonaliami, Ksiêgarnie Diecez-
jalne i Parafie. 

Firma rodzinna Sacra S.C. Dubik 
to magiczne miejsce w Krakowie, 
w którym wykonujemy œwiece na ka¿d¹ 
okazjê. W naszej ofercie proponujemy 
œwiece do Chrztu, Komunii, œwiece 
z wk³adem olejowym , o³tarzowe spaja-
j¹ce, roratki, gromnice oraz pascha³y. 
Zdobnictwo - malowanie, aplikacja lub 
naklejka. Jesteœmy w stanie wykonaæ 
ka¿dy wzór oraz wielkoœæ œwiec 
równie¿ z  wosku pszczelego. Nasza 
prê¿nie dzia³aj¹ca firma to zespó³ 
wykwalifikowanych ludzi, którzy wyt-
warzaj¹ oraz zdobi¹ œwiece dla 
Pañstwa indywidualnych potrzeb.

Jak ocenia ksi¹dz rozwój wys-

tawy SACROEXPO na przes-

trzeni kilku ostatnich lat? 

Cieszê  siê, ¿e z roku na rok Targi siê roz-

wijaj¹ i daj¹ mo¿liwoœæ poznawania pew-

nych nowych rozwi¹zañ, które potrzebne s¹ 

w codziennym funkcjonowaniu parafii. Jed-

noczeœnie zgromadzenie tak wielu wystaw-

ców w jednym miejscu i czasie daje mo¿li-

woœæ porównania ich efektów pracy i wybo-

ru tych najlepszych. Mam nadziejê, ¿e Targi 

SACROEXPO, które ju¿ posiadaj¹ wiod¹c¹ 

pozycjê na rynku sztuki sakralnej, dalej 

bêd¹ siê przyczyniaæ do jej rozwoju.

Religia to od zawsze tak¿e sztu-

ka sakralna. SACROEXPO jest 

jedynym miejscem na œwiecie, 

w którym wrêczany jest medal 

Papieskiej Rady ds. Kultury Per 

Artem ad Deum. Czy takich 

nagród powinno byæ wiêcej? 

Myœlê, ¿e jedna nagroda zupe³nie 

wystarczy. Mno¿enie nagród wi¹za³oby siê 

zapewne z obni¿eniem jakoœci dzie³ sztuki. 

Jedna nagroda i to o tak wysokiej randze 

pozawala wybieraæ twórców którzy swoj¹ 

dzia³alnoœci¹ rzeczywiœcie w sposób 

szczególny wyró¿nili siê w pracy twórczej.

Na co szczególnie zwraca ksi¹dz 

uwagê zwiedzaj¹c wystawê? 

Podczas targów Sacroexpo prezentuje siê 

wielu wystawców reprezentuj¹cych ró¿ne 

dziedziny zwi¹zane ze sztuk¹ sakraln¹. 

Moj¹ uwagê zwracaj¹ przede wszystkim 

artyœci – rzemieœlnicy, którzy swoje dzie³a 

sztuki wykonuj¹ rêcznie. Ich prace maj¹ 

dziêki temu szczególn¹, niepowtarzaln¹ 

wartoœæ artystyczn¹.

Ks. Pawe³ Tkaczyk

Dyrektor Muzeum Diecezjalnego 

w Kielcach
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zarz¹dzania cmentarzem „Interaktyw-
ny Administrator Cmentarzy”
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i osób pochowanych GROBONET
• us³ugi inwentaryzacyjne na cmenta-
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• tworzenie baz danych cmentarzy  na 
podstawie spisu z natury oraz doku-
mentacji cmentarnej
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z czytelnym podzia³em cmentarzu 
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SACRUM s.c, najwiêksza hurtownia dewocjonaliów w Polsce oferuje w ci¹g³ej 
sprzeda¿y szeroki asortyment sprzêtu i szat liturgicznych, œwiec, figur, szopek 
Bo¿onarodzeniowych w rozmiarach 10-200 cm, mebli sakralnych, ró¿añców, 
krzy¿y, œwiec, tabernakuli, skarbon koœcielnych, sutann, obrazów, obrazków, 
dekoracji œwi¹tecznych i religijnych. Œwiadczymy us³ugi w zakresie renowacji 
sprzêtu liturgicznego, nag³oœnienia koœcio³ów.  Oferujemy grawerowanie i wyrób 
piecz¹tek parafialnych w ci¹gu 5 minut. W razie potrzeby zapewniamy w³asny 
transport. Zapraszamy! PrzyjedŸ, zobacz, bêdziesz mile zaskoczony!

www.sacrum.pl

PRODUKCJA I DEKORACJA ŒWIEC

WYJ¥TKOWE 
WÊGIERSKIE WINA

ŒWIECE NA KA¯D¥
OKAZJÊ

JEDNI Z NAJWIÊKSZYCH

CEREUS, Kraków

JOANNES, Kraków SACRA, Kraków

BLACHY PRUSZYÑSKI

Pragniemy przedstawiæ Pañstwu firmê Cereus. Od prawie 6 lat zajmujemy siê 
produkcj¹ i dekoracj¹ ró¿nego rodzaju œwiec. W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo 
œwiece chrzcielne, komunijne, liturgiczne, okazjonalne oraz wiele innych. 
Realizujemy równie¿ projekty wed³ug zamówienia klienta. 

Od samego pocz¹tku nasz¹ za³ogê tworz¹ profesjonalni i doœwiadczeni pracownicy. 
Jesteœmy zgran¹ dru¿yn¹, która efektywnie realizuje wszystkie zamówienia, przy 
tym dba o jakoœæ produktu i stara siê wyjœæ naprzeciw wszelkim wymaganiom jakie 
stawiaj¹  klienci.                                                                                www.cereus.pl

Firma Blachy Pruszyñski poszerza 
swoj¹ ofertê o pokrycie dachowe oraz 
orynnowanie ze stali nierdzewnej – 
patynuj¹cej. Dziêki zawartoœci 18% 
chromu podczas kontaktu z po-
wietrzem na powierzchni tworzy siê 
warstwa oksydacyjna, która chroni 
metal przed korozj¹. Pod wp³ywem 
czynników atmosferycznych na 
pocz¹tkowo b³yszcz¹cej powierzchni 
pokrycia tworzy siê cienka matowa 
warstwa tlenku zwana potocznie 
patyn¹. Co wa¿ne elementy wykonane 
ze stali nierdzewnej s¹ ³atwe w lutowa-
niu i mo¿na je montowaæ w ujemnych 
zimowych temperaturach, s¹ odporne 
na kontakt z wod¹ skroplinow¹ 
w trakcie przechowywania i transportu. 
Materia³ jest wykorzystywany do 
produkcji r¹bka zatrzaskowego, r¹bka 
k¹towego, pokrycia „Karo” w trzech 
wymiarach oraz systemu rynnowego. 

www.pruszynski.com.pl

Spó³ka „JOANNES” istnieje na rynku 
Polskim 1990 roku. Dzia³alnoœæ Spó³ki 
zwi¹zana jest z bezpoœrednim impor-
tem liturgicznych win z Wêgier, 
a nastêpnie ich dystrybucj¹ do klientów 
z  terenu ca³ego kraju.  Bezpoœredni 
import z regionów Tokaja to 100% 
pewnoœæ jakoœci i oryginalnoœci wina. 
W ostatnich latach Spó³ka nawi¹-
zawszy bezpoœredni kontakt z Greckim 
producentami kadzide³, rozszerzy³a 
sw¹ ofertê o ten segment produktów. 
G³ównymi odbiorcami win s¹ sklepy 
z dewocjonaliami, Ksiêgarnie Diecez-
jalne i Parafie. 

Firma rodzinna Sacra S.C. Dubik 
to magiczne miejsce w Krakowie, 
w którym wykonujemy œwiece na ka¿d¹ 
okazjê. W naszej ofercie proponujemy 
œwiece do Chrztu, Komunii, œwiece 
z wk³adem olejowym , o³tarzowe spaja-
j¹ce, roratki, gromnice oraz pascha³y. 
Zdobnictwo - malowanie, aplikacja lub 
naklejka. Jesteœmy w stanie wykonaæ 
ka¿dy wzór oraz wielkoœæ œwiec 
równie¿ z  wosku pszczelego. Nasza 
prê¿nie dzia³aj¹ca firma to zespó³ 
wykwalifikowanych ludzi, którzy wyt-
warzaj¹ oraz zdobi¹ œwiece dla 
Pañstwa indywidualnych potrzeb.

Jak ocenia ksi¹dz rozwój wys-

tawy SACROEXPO na przes-

trzeni kilku ostatnich lat? 

Cieszê  siê, ¿e z roku na rok Targi siê roz-

wijaj¹ i daj¹ mo¿liwoœæ poznawania pew-

nych nowych rozwi¹zañ, które potrzebne s¹ 

w codziennym funkcjonowaniu parafii. Jed-

noczeœnie zgromadzenie tak wielu wystaw-

ców w jednym miejscu i czasie daje mo¿li-

woœæ porównania ich efektów pracy i wybo-

ru tych najlepszych. Mam nadziejê, ¿e Targi 

SACROEXPO, które ju¿ posiadaj¹ wiod¹c¹ 

pozycjê na rynku sztuki sakralnej, dalej 

bêd¹ siê przyczyniaæ do jej rozwoju.

Religia to od zawsze tak¿e sztu-

ka sakralna. SACROEXPO jest 

jedynym miejscem na œwiecie, 

w którym wrêczany jest medal 

Papieskiej Rady ds. Kultury Per 

Artem ad Deum. Czy takich 

nagród powinno byæ wiêcej? 

Myœlê, ¿e jedna nagroda zupe³nie 

wystarczy. Mno¿enie nagród wi¹za³oby siê 

zapewne z obni¿eniem jakoœci dzie³ sztuki. 

Jedna nagroda i to o tak wysokiej randze 

pozawala wybieraæ twórców którzy swoj¹ 

dzia³alnoœci¹ rzeczywiœcie w sposób 

szczególny wyró¿nili siê w pracy twórczej.

Na co szczególnie zwraca ksi¹dz 

uwagê zwiedzaj¹c wystawê? 

Podczas targów Sacroexpo prezentuje siê 

wielu wystawców reprezentuj¹cych ró¿ne 

dziedziny zwi¹zane ze sztuk¹ sakraln¹. 

Moj¹ uwagê zwracaj¹ przede wszystkim 

artyœci – rzemieœlnicy, którzy swoje dzie³a 

sztuki wykonuj¹ rêcznie. Ich prace maj¹ 

dziêki temu szczególn¹, niepowtarzaln¹ 

wartoœæ artystyczn¹.

Ks. Pawe³ Tkaczyk

Dyrektor Muzeum Diecezjalnego 

w Kielcach
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TRADYCJA
ABA CUPRUM
Pracownia Rzemios³a Artystycznego 
Piotra Adamczyka, Ciechocinek

DOŒWIADCZENIE
I WIEDZA
Rydlewska Service, £ódŸ

Nasza firma powsta³a w 1981 roku, 
pocz¹tkowo zajmowa³a siê œwiad-
czeniem us³ug z zakresu haftu kompu-
terowego. Zdobyta wiedza i doœwiad-
czenie, wykwalifikowani pracownicy 
serwisu – szkoleni miedzy innymi 
w Niemczech i Japonii, studio projek-
towania wzorów, bardzo dobrze za-
opatrzony magazyn czêœci zamien-
nych, pozwoli³o nam na uzyskanie 
1.02.1996 roku „CERTIFICATION 
TAJIMA INDUSTRIES LTD.” – czyni¹c 
nas nieprzerwanie po dziœ dzieñ 
jedynym, generalnym przedstawi-
cielem firmy Tajima w Polsce. 
Jesteœmy równie¿ przedstawicielem 
kanadyjskiego producenta oprogramo-
wania do tworzenia wzorów hafciar-
skich, firmy Pulse Microsystem, 
niew¹tpliwego lidera w tej dziedzinie.

www.tajima.com.pl

PPHU Maria istnieje ju¿ od ponad 20 
lat. W ka¿dej firmie wa¿ne s¹ silne 
fundamenty - u nas tworz¹ je uczci-
woœæ, pasja i radoœæ z tego, czym siê 
zajmujemy. Nasze figury znaleŸæ 
mo¿na w koœcio³ach, kaplicach
i domach na ca³ym œwiecie. Oprócz 
zapewnienia klientom najwy¿szej 
jakoœci produktów i œwiadczonych 
us³ug, k³adziemy te¿ nacisk na mo¿li-
woœæ dostosowania asortymentu 
do potrzeb klientów. Ze wzglêdu na 
proœby i propozycje osób zaintereso-
wanych naszymi wyrobami, katalog 
rzeŸb, obrazów i innych podobizn 
œwiêtych poszerza z roku na rok. 
Do obejrzenia jego aktualnej wersji 
zapraszamy na stronê 

www.sienkiewicz.pl

Nasza firma wykona³a prace m.in. 
w sanktuarium w Licheniu, w wielu 
Katedrach m.in. w Poznaniu, GnieŸnie, 
Szczecinie, Nysie, Gorzowie Wlkp., 
Kwidzyniu, Ko³obrzegu, Pelplinie, 
Kamieniu Pomorskim, dla Ratusza 
Staromiejskiego w Toruniu, Koscio³a 
Mariackiego w Chojnej, w katedrze 
w Kpalime w Togo (Afryka), w Katedrze 
w Nowosybirsku (Rosja), w parafii 
Hammerfest (Norwegia), Chicago 
(USA) i w wielu innych równie wa¿nych 
presti¿owych obiektach w kraju 
i zagranic¹.

www.prais.pl

Produkujemy wg wzornictwa w³asnego 
lub klienta: ikony religijne, krucyfiksy, 
oprawy na ksiêgi religijne, inne dewoc-
jonalia,kopie antyków, zamówienia 
specjalne. U¿ywamy tradycyjnych 
technik rzemieœlniczych, naturalne ma-
teria³y oraz malarstwo rêczne.

www.abacuprum.pl

FIGURY SAKRALNE

PPHU MARIA
Teresa i W³odzimierz 
Sienkiewicz, Nowa Sól

PRAIS, Poznañ

TRADYCJA & TECHNOLOGIA

Firma Prais od ponad 38 lat istnieje na 
Polskim rynku i ³¹czy doskonale trady-
cjê z nowoczesnoœci¹, a jej bogata 
oferta obejmuje m.in.:
• Projektowanie oraz wykonawstwo 
nowych zegarów wie¿owych, 
• Napêdy dzwonów,
• Carillony oraz kuranty,
• Dzwony elektroniczne (aparatura do 
wygrywania hejna³ów oraz melodii),
• Automatykê do ods³aniania obrazów,
• Rzutniki tekstu z projekcj¹ obrazu – 
Multimedialny Œpiewnik,
• Wszelkie prace zwi¹zane z konstruk-
cjami oraz renowacjami zegarów, 
dzwonnic i zawieszeniami dzwonów.
• Ponadto realizujemy zamówienia 
na nowe dzwony.

Aby zapewniæ swoim klientom najwy-
¿sz¹ jakoœæ oraz technologiê, firma 
Prais produkuje  swoje produkty 
zgodne z systemem jakoœci ISO 
9001:2001. Potwierdzeniem najwy-
¿szej jakoœci oraz  technologii urz¹d-
zeñ jest przyznanie firmie certyfikatu 
„Wielkopolska Jakoœæ” oraz wrêczenie 
przez JE Ks. Kardyna³a Józefa Glempa 
Prymasa Polski presti¿owego dyplomu 
za 30 lat dzia³alnoœci firmy na rzecz 
obiektów sakralnych oraz z³oty medal 
Wystawcy SACROEXPO 2002 za 
profesjonalne urz¹dzenie napêdzaj¹ce 
dzwony – Monotron II. 

ZAPYTAJ
EKSPERTÓW

SPOTKANIE Z EKSPERTAMI

Wydarzenie odbêdzie siê w Centrum 

Konferencyjnym Targów Kielce. Ca³oœæ 

bêdzie moderowana przez redakcjê 

czasopisma GLOBEnergia. 

tematyka to miêdzy innymi energo-

oszczêdne systemy grzewcze, zielona 

Poruszana 

19.06.2012, Konferencja
 „Technologie energo-
oszczêdne w budo-
wnictwie sakralnym” 

ODNAWIALNE �RÓD£A ENERGII (OZE)
Wydarzenia redakcji 
GLOBEnergia  
podczas SACROEXPO

Instalacje wykorzystuj¹ce OZE dla 

zabezpieczenia zapotrzebowania na 

energiê elektryczn¹ i ciepln¹ budz¹ spore 

zainteresowanie. Pompy ciep³a, kolektory 

s³oneczne, kot³y na biomasê to coraz 

powszechniej stosowane Ÿród³a ciep³a, 

które spotkaæ mo¿na w nowo powstaj¹cych 

œwi¹tyniach, w modernizowanych, zabytko-

wych opactwach, klasztorach oraz innych 

budynkach, takich jak szko³y, przedszkola czy 

domy dziecka, prowadzonych przez instyt-

ucje koœcielne. Powstaj¹ pierwsze elekt-

rownie fotowoltaiczne na dachach. Zielony 

pr¹d mog¹ zapewniæ tak¿e turbiny wiatrowe. 

Przed inwestycj¹ w OZE warto pomyœleæ 

tak¿e o modernizacji obiektu, w taki sposób, 

aby nie zu¿ywa³ zbyt  wiele energii.

Zapraszamy na przygotowan¹ przez nasz¹ 

redakcjê V KONFERENCJÊ „Technologie 

energooszczêdne w budownictwie 

sakralnym” oraz grupê stoisk targowych 

„Pasa¿ Energetyczny” podczas targów 

SACROEXPO w Kielcach.

Jaros³aw Kotyza, Grzegorz Burek, GLOBEnergia

produkcja energii elektrycznej, dzier¿awa 

gruntów pod instalacjê wiatrow¹, a tak¿e 

budownictwo niskoenergetyczne. Udzia³ 

bezp³atny: ekonomowie koœcielni i zakonni, 

oficjalni przedstawiciele parafii, administ-

ratorzy oœrodków rekolekcyjnych oraz 

innych obiektów koœcielnych. 

Aktualny program oraz rejestracja: 

www.SacroEnergia.pl

Wstêp na konferencjê wy³¹cznie dla 

zarejestrowanych osób! 

PASA¯ ENERGETYCZNY – hala F, nr 86
18–20.06.2012, Grupa
stoisk eksperckich pod
patronatem redakcji

Pasa¿ energetyczny to okazja, by 

spotkaæ podczas targów ekspertów 

energetyki odnawialnej oraz systemów 

energooszczêdnych. W tegorocznej 

edycji wystawiaj¹ siê miêdzy innymi 

f i rmy VIESSMANN ( komp le tne 

systemy grzewcze), SHUECO (modu³y 

fotowoltaiczne), ASPOL FV (odnawial-

ne Ÿród³a energii), W4E (dzier¿awa 

terenów pod farmy wiatrowe, doradztwo 

p r a w n e  i  t e c h n i c z n e ) ,  R O B U R  

i FLOWAIR (absorpcyjne pompy ciep³a 

oraz nagrzewnice). Podczas targów 

spotkamy siê równie¿ z ekspertami 

ROCKWOOL (niepalne izolacje). 

Na stoisku GLOBEnergia mo¿na bêdzie 

zapoznaæ siê z szerok¹ gam¹ artyku³ów w 

tematyce energetyki odnawialnej (OZE) 

oraz poszanowania energii. Pasa¿ 

energetyczny to nie tylko stoiska, to 

DOSTÊP DO WIEDZY! Aktualna lista 

wystawców: www.SacroEnergia.pl.

GLOBEnergia – dwumiesiêcznik 

poœwiêcony tematyce Odnawialnych 

�róde³ i Poszanowania Energii. 

Instalacje energooszczêdne w obiektach 

sakralnych stanowi¹ bardzo ciekaw¹ 

grupê inwestycji. Przyk³adów mo¿na by 

mno¿yæ. Ka¿dy z nich, ze wzglêdu na 

swoj¹ specyfikê i indywidualny charakter, 

stanowi wartoœæ sam¹ w sobie 

i jest tematem niejednego artyku³u 

w GLOBEnergia.  By t¹ wiedzê uzupe³niæ 

organizujemy cykle konferencji dla 

ekonomów, przedstawicieli parafii oraz 

administratorów obiektów koœcielnych.

Umo¿liwiamy spotkanie inwestorów 

z ekspertami systemów energo-

oszczêdnych, œwiata nauki, przemys³u 

oraz wykonawców inwestycji.  

Zainteresowanych tematyk¹ i szuka-

j¹cych porady prosimy o kontakt: 

redakcja@globenergia.pl

telefon: 12 654 52 12

GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI?

www.SacroEnergia.pl

Redakcyjny serwis poœwiêcony 

„Technologiom energooszczêdnym 

w budownictwie sakralnym”. Zawiera 

w sobie informacje na temat organizo-

wanych konferencji oraz wybrane 

tematyczne artyku³y redakcyjne. 

www.GlobEnergia.pl

Serwis internetowy czasopisma 

GLOBEnergia. Zawiera szerok¹ bazê 

artyku³ów w tematyce Odnawialnych 

�róde³ i Poszanowania Energii. Tu 

mo¿na zamówiæ równie¿ prenumeratê.

www.Termo24.pl

Serwis poœwiêcony zagadnieniom 

termomodernizacji budynków. Zawiera 

bezp³atny dodatek „Termomodernizacja”. 

DZIA£AJMY RAZEM NA RZECZ POSZANOWANIA ENERGII

www.sacroexpo.pl
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Prais produkuje  swoje produkty 
zgodne z systemem jakoœci ISO 
9001:2001. Potwierdzeniem najwy-
¿szej jakoœci oraz  technologii urz¹d-
zeñ jest przyznanie firmie certyfikatu 
„Wielkopolska Jakoœæ” oraz wrêczenie 
przez JE Ks. Kardyna³a Józefa Glempa 
Prymasa Polski presti¿owego dyplomu 
za 30 lat dzia³alnoœci firmy na rzecz 
obiektów sakralnych oraz z³oty medal 
Wystawcy SACROEXPO 2002 za 
profesjonalne urz¹dzenie napêdzaj¹ce 
dzwony – Monotron II. 

ZAPYTAJ
EKSPERTÓW

SPOTKANIE Z EKSPERTAMI

Wydarzenie odbêdzie siê w Centrum 

Konferencyjnym Targów Kielce. Ca³oœæ 

bêdzie moderowana przez redakcjê 

czasopisma GLOBEnergia. 

tematyka to miêdzy innymi energo-

oszczêdne systemy grzewcze, zielona 

Poruszana 

19.06.2012, Konferencja
 „Technologie energo-
oszczêdne w budo-
wnictwie sakralnym” 

ODNAWIALNE �RÓD£A ENERGII (OZE)
Wydarzenia redakcji 
GLOBEnergia  
podczas SACROEXPO

Instalacje wykorzystuj¹ce OZE dla 

zabezpieczenia zapotrzebowania na 

energiê elektryczn¹ i ciepln¹ budz¹ spore 

zainteresowanie. Pompy ciep³a, kolektory 

s³oneczne, kot³y na biomasê to coraz 

powszechniej stosowane Ÿród³a ciep³a, 

które spotkaæ mo¿na w nowo powstaj¹cych 

œwi¹tyniach, w modernizowanych, zabytko-

wych opactwach, klasztorach oraz innych 

budynkach, takich jak szko³y, przedszkola czy 

domy dziecka, prowadzonych przez instyt-

ucje koœcielne. Powstaj¹ pierwsze elekt-

rownie fotowoltaiczne na dachach. Zielony 

pr¹d mog¹ zapewniæ tak¿e turbiny wiatrowe. 

Przed inwestycj¹ w OZE warto pomyœleæ 

tak¿e o modernizacji obiektu, w taki sposób, 

aby nie zu¿ywa³ zbyt  wiele energii.

Zapraszamy na przygotowan¹ przez nasz¹ 

redakcjê V KONFERENCJÊ „Technologie 

energooszczêdne w budownictwie 

sakralnym” oraz grupê stoisk targowych 

„Pasa¿ Energetyczny” podczas targów 

SACROEXPO w Kielcach.

Jaros³aw Kotyza, Grzegorz Burek, GLOBEnergia

produkcja energii elektrycznej, dzier¿awa 

gruntów pod instalacjê wiatrow¹, a tak¿e 

budownictwo niskoenergetyczne. Udzia³ 

bezp³atny: ekonomowie koœcielni i zakonni, 

oficjalni przedstawiciele parafii, administ-

ratorzy oœrodków rekolekcyjnych oraz 

innych obiektów koœcielnych. 

Aktualny program oraz rejestracja: 

www.SacroEnergia.pl

Wstêp na konferencjê wy³¹cznie dla 

zarejestrowanych osób! 

PASA¯ ENERGETYCZNY – hala F, nr 86
18–20.06.2012, Grupa
stoisk eksperckich pod
patronatem redakcji

Pasa¿ energetyczny to okazja, by 

spotkaæ podczas targów ekspertów 

energetyki odnawialnej oraz systemów 

energooszczêdnych. W tegorocznej 

edycji wystawiaj¹ siê miêdzy innymi 

f i rmy VIESSMANN ( komp le tne 

systemy grzewcze), SHUECO (modu³y 

fotowoltaiczne), ASPOL FV (odnawial-

ne Ÿród³a energii), W4E (dzier¿awa 

terenów pod farmy wiatrowe, doradztwo 

p r a w n e  i  t e c h n i c z n e ) ,  R O B U R  

i FLOWAIR (absorpcyjne pompy ciep³a 

oraz nagrzewnice). Podczas targów 

spotkamy siê równie¿ z ekspertami 

ROCKWOOL (niepalne izolacje). 

Na stoisku GLOBEnergia mo¿na bêdzie 

zapoznaæ siê z szerok¹ gam¹ artyku³ów w 

tematyce energetyki odnawialnej (OZE) 

oraz poszanowania energii. Pasa¿ 

energetyczny to nie tylko stoiska, to 

DOSTÊP DO WIEDZY! Aktualna lista 

wystawców: www.SacroEnergia.pl.

GLOBEnergia – dwumiesiêcznik 

poœwiêcony tematyce Odnawialnych 

�róde³ i Poszanowania Energii. 

Instalacje energooszczêdne w obiektach 

sakralnych stanowi¹ bardzo ciekaw¹ 

grupê inwestycji. Przyk³adów mo¿na by 

mno¿yæ. Ka¿dy z nich, ze wzglêdu na 

swoj¹ specyfikê i indywidualny charakter, 

stanowi wartoœæ sam¹ w sobie 

i jest tematem niejednego artyku³u 

w GLOBEnergia.  By t¹ wiedzê uzupe³niæ 

organizujemy cykle konferencji dla 

ekonomów, przedstawicieli parafii oraz 

administratorów obiektów koœcielnych.

Umo¿liwiamy spotkanie inwestorów 

z ekspertami systemów energo-

oszczêdnych, œwiata nauki, przemys³u 

oraz wykonawców inwestycji.  

Zainteresowanych tematyk¹ i szuka-

j¹cych porady prosimy o kontakt: 

redakcja@globenergia.pl

telefon: 12 654 52 12

GDZIE SZUKAÆ INFORMACJI?

www.SacroEnergia.pl

Redakcyjny serwis poœwiêcony 

„Technologiom energooszczêdnym 

w budownictwie sakralnym”. Zawiera 

w sobie informacje na temat organizo-

wanych konferencji oraz wybrane 

tematyczne artyku³y redakcyjne. 

www.GlobEnergia.pl

Serwis internetowy czasopisma 

GLOBEnergia. Zawiera szerok¹ bazê 

artyku³ów w tematyce Odnawialnych 

�róde³ i Poszanowania Energii. Tu 

mo¿na zamówiæ równie¿ prenumeratê.

www.Termo24.pl

Serwis poœwiêcony zagadnieniom 

termomodernizacji budynków. Zawiera 

bezp³atny dodatek „Termomodernizacja”. 

DZIA£AJMY RAZEM NA RZECZ POSZANOWANIA ENERGII

www.sacroexpo.pl
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