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Wystawa osadzona 
w dwóch wymiarach
 Międzynarodowa Wystawa Bu-
downictwa i Wyposażenia Kościołów, 
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 
SACROEXPO odbywająca się w Tar-
gach Kielce od piętnastu lat, jest miej-
scem, które stało się jednym z najważ-
niejszych dla branży sakralnej nie tylko 
w Polsce, ale i w Europie. W 2014 roku 
wystawa zgromadziła niemal 300 
wystawców z 13 krajów całego świa-
ta. Ekspozycję prezentowaną w 3 tar-
gowych halach obejrza-
ło ponad 5000 gości, 
wśród których były za-
równo osoby konsekro-
wane, jak i świeckie.
 SACROEXPO to wys-
tawa o charakterze za-
równo handlowym, biz-
nesowym jak i pozosta-
jącym czysto w sferze kul-
tury, wystaw, festiwali 
i sztuki sakralnej. To właś-
nie tutaj zwiedzający mo-
gą zapoznać się z naj-
nowszymi rozwiązaniami 
dotyczącymi budowy 
obiektów sakralnych, ich 
wyposażenia oraz ele-
mentów dekoracyjnych 
i konserwatorskich. Targi 
każdego roku są też okaz-
ją do zapoznania się 
z najnowszymi technolo-
giami  pro jektowania 
i utrzymania zieleni wokół 
kościołów, renowacji 
świątyń lub ich adaptacji 
w różnych warunkach 
przestrzennych.

…przez sztukę do Boga

Stefan Stuligrosz czy Stanisław Rodziń-
ski. W 2014 roku Medalem wyróżnieni 
zostali Mario Botta, szwajcarski archi-
tekt oraz Adam Bujak, polski artysta 
fotograk, wieloletni fotograf św. Ja-
na Pawła II. Z ich twórczością można 
było zapoznać się na wystawach, 
dostępnych dla zwiedzających 

SACROEXPO
w Targach Kielce

22-24 czerwca
2015

Rady ds. Kultury „Per Artem ad Deum” 
…przez sztukę do Boga… Targi Kielce 
to jedyne na świecie miejsce, w któ-
rym przyznawane jest to wyjątkowe 
wyróżnienie. W tym roku medal trał 
po raz dziesiąty w ręce artysty, który 
swoją sztuką zbliża ludzi do sacrum. 
W poczet dotychczasowych laure-
atów wchodzą tacy artyści jak 
Krzysztof Zanussi, Wojciech Kilar, 
Stanisław Słonina, Ennio Morricone, 

Niezwykły eksponat

 Na wystawie prac artysty rzeź-
biarza Mariusza Drapikowskiego 
można było zobaczyć unikatowy 
w skali świata eksponat - Bursztynowo-
Brylantową Suknię Zawierzenia do 
Cudownego Obrazu Matki Bożej Jas-
nogórskiej, która przez trzy lata wisiała 

na Jasnogórskiej Ikonie. 
Suknia, która powstawała 
przez ponad 6 miesięcy, 
to podziękowanie za pon-
tykat św. Jana Pawła II.  
To niezwykłe dzieło, pe-
rełka wystawy „Dar i Ta-
jemnica – sztuka w kręgu 
sacrum” przez cały czas 
trwania SACROEXPO cie-
szyło się niezwykle dużym 
zainteresowaniem zwie-
dzających. Oprócz sukni 
na wystawie pracowni 
Drapikowski Studio można 
było zobaczyć marmuro-
we rzeźby, srebrne płas-
korzeźby, bursztynowe 
monstrancje i kielichy, iko-
ny czy też piękny relikwiarz 
św. Jana Pawła II.

 Wśród wielu wydarzeń kultural-
nych towarzyszących wystawie, niez-
wykle ważnym punktem SACROEXPO 
jest przyznanie medalu Papieskiej 

Konferencje

  Podczas targów miały 
mie j sce także l iczne 
konferencje i seminaria 

branżowe. Zainteresowani mogli 
wziąć udział w Międzynarodowej 
Konferencji o architekturze i sztuce 
sakralnej „Kościoły Naszych Czasów”, 
w której autorską prelekcję wygłosił 
laureat Medalu, Mario Botta, czy też 
w Konferencji Muzealników „Muzea 
Naszych Czasów”.

w ciągu trzech targowych dni.
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nie tylko targi nie tylko targi

Przez sztukę 
do Boga

 Medalem Per Artem ad Deum – 
Przez Sztukę do Boga – każdego roku 
nagradzani są artyści, którzy swoją 
twórczością zbliżają ludzi do SACRUM. 
Wystawa SACROEXPO to jedyne miej-
sce na świecie, gdzie wręczane jest to 
wyjątkowe wyróżnienie. W tym roku 
wręczenie Medalu odbyło się 9 czer-
wca, po raz dziesiąty. Papieska Rada 
do spraw Kultury przyznająca medal 
utworzona została 32 lata z inicjatywy 
Papieża Jana Pawła II, który podkreślił 
iż „dialog Kościoła z kulturami naszych 
czasów stanowi  żywotne pole 
działania, na którym w tych ostatnich 
la-tach XX wieku rozgrywają się losy 
świata”.
 Kapituła Medalu, pod przewod-
nictwem Jego Ekscelencji ks. bp. 
Mariana Florczyka, spośród zgłoszo-
nych kandydatur w tym roku wyłoniła 
dwóch laureatów: 
 Szwajcarski architekt Mario Botta 
„… za niestrudzoną wędrówkę 
w poszukiwaniu Formy, równocześnie 
ludzkiej i boskiej, która pogodzi 
rzeczywistość z Ideą…”
 Polski fotograf Adam Bujak „… za 
rmament ludzkich wzruszeń, wspom-
nień oraz tęsknot zbudowany z kad-
rów Wiary, Nadziei i Miłości….”
 Podczas uroczystej gali laureaci 
nie kryli wzruszenia. Medale odebrali 
z rąk JE księdza arcybiskupa Henryka 
Hosera, JE księdza biskupa Mariana 
Florczyka oraz Prezesa Zarządu Tar-
gów Kielce dr. Andrzeja Mochonia.

Rozśpiewane 
SACROEXPO 

 Podczas jubileuszowej edycji 
targów SACROEXPO odbył się nał 
XIV Festiwalu Piosenki Religijnej, 
w którym udział każdego roku biorą 
zespoły wokalno-instrumentalne 
działające przy paraach, szkołach 
i  oś rodkach ku l tu ry .  Gwiazdą 
nałowego koncertu była wokalistka 
i laureatka wielu festiwali muzycznych 
Beata Bednarz z zespołem, a także 
Katedralny Chór Sursum Corda 

z Ukrainy. 
 I miejsce w kategorii „Zespół 
dziecięcy” do lat 13 zajął zespół 
„Schola Angelus” z parai pw. 
Przemienienia Pańskiego w Kielcach 
Białogonie. Triumfatorami w kategorii 
„Zespół młodzieżowy powyżej 13 lat” 
były ex aequo zespoły - „Chichoty” 
z Gimnazjum Jana Pawła II w Bieli-
nach oraz Ars Nova z Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki 
w Żarnowcu.

Po raz pierwszy 
w Polsce

 Czterdziestoosobowy chór dzia-
łający  przy Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Winnicy po raz pierwszy 

wystąpił w Polsce i było to na otwar-
ciu targów SACROEXPO 9 czerwca 
2014 roku. Goście zgromadzeni na 
uroczystości wysłuchali 7 pieśni o cha-
rakterze religijnym. Natomiast we 
wtorkowy wieczór podczas nału 
Festiwalu Piosenki Religijnej w Kielec-
kim Centrum Kultury chór przygoto-
wał repertuar, w którym nie zabrakło 
znanych wszystkim popularnych 
pieśni i piosenek ukraińskich i polskich.
 
 Prowadzący chór ksiądz Kazi-
mierz Dudek, proboszcz kościoła na 
Tiażyłowie, który od 21 lat pracuje na 
Ukrainie, nie kryje, że występ podczas 
tak doniosłego wydarzenia jakim, 
było otwarcie targów SACROEXPO 
oraz wręczenie medali Papieskiej 
Rady do spraw Kultury Per Artem Ad 
Deum, to ogromny zaszczyt i wyróż-
nienie dla zespołu. 

Laureaci XIV Festiwalu Piosenki Religijnej 
Kielce 2014

Medale, wyróżnienia, nagrody...

 SACROEXPO 2014 obtowało 
w nagrody i wyróżnienia, które 
przyznane zostały rmom i produktom 
prezentowanym na wystawie. Meda-
le honorowe, wyróżnienia i nagrody 
podkreślają niepowtarzalność i ory-
ginalność prezentowanych produk-
tów. Są również doskonałym narzę-
dziem marketingowym w ich promo-
cji. 

 Nagrodzeni zgodnie przyznają, 
że medale i wyróżnienia zdobywane 
na wystawach są świetnym narzę-
dziem marketingowym w później-
szych działaniach rmy.

 Nagrodzeni w 2014 roku:  

• Medalem Honorowym JE Prymasa 
Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka - 
rma Andrzej Burkot Pracownia 
Snycerska, Górki Wielkie. 
• Nagrodą Honorową JE Biskupa 
Kieleckiego ks. Kazimierza Ryczana - 
Firma PRAIS, Poznań
• Medalem Honorowym im. Prymasa 
ks. Józefa Kardynała Glempa - Drapi-
kowski Studio, Gdańsk 
• Doroczną nagrodą Rady ds. Kultury 
i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 
Konferencji Episkopatu Polski MEDA-
LEM PER ARTEM AD EXCELSIS - Krzysztof 
Witkowski.

 Medal Targów Kielce otrzymali 
rma RDUCH Grzegorz Klyszcz, Czer-
nica oraz Pracownia Ludwisarska 
Jana Felczyńskiego, Piotr Olszewski 
z Przemyśla. 

 Wyróżnienie Targów Kielce: Dom 
Wydawniczy RAFAEL Sp. J., Kraków.

Wyróżnieni przez
Jego Ekscelencję
Paisjusza

 Po raz kolejny, kielecką wystawę 
zaszczycił swoją obecnością Biskup 
Paisjusz, wikariusz diecezji przemysko-
nowosądeckiej. Podczas pobytu na 
SACROEXPO Jego Ekscelencja wyróż-
nił 7 rm, które otrzymały pamiątkowe 
listy pochwalne. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się m.in. Orthotex, Sacrimex, 
Ikony Bizantyjskie, Doroshenko, Urba-
nowicz Haft, Aba Cuprum i Ekklesia. 
Biskup Paisjusz podkreślił, iż rmy, które 
postanowił wyróżnić, zasłużyły na 
pochwałę z uwagi na swoją działal-
ność na rzecz szerzenia wiary.

 Podziękowania za dotychczaso-
wą posługę i wsparcie w szerzeniu idei 
jedności JE Paisjusz złożył na ręce księ-
dza Infułata Władysława Tyszuka, 
proboszcza parai prawosławnej 
w Kielcach, księdza Infułata płk. Mi-
chała Dudicza, Kanclerza Prawos-
ławnego Ordynariatu Wojska Polskie-
go, wiceprezydenta Miasta Kielce 
Czesława Gruszewskiego oraz Anny 
Pisarczyk w Targów Kielce.

 JE Paisjusz najwyższym odzna-
czeniem kościoła prawosławnego 
dla osób świeckich, Orderem trze-
ciego stopnia św. Marii Magdaleny, 
odznaczył Prezesa Zarządu Targów 
Kielce dr Andrzeja Mochonia oraz 
właściciela Ludwisarni Felczyński 
Zbigniewa Felczyńskiego.

 Trzydziestu redaktorów z redakcji 
gazet paraalnych i przykościelnych 
z całej Polski wzięło udział w drugich 
warsztatach zorganizowanych w Tar-
gach Kielce w ramach wystawy 
SACROEXPO. 

 Podczas spotkania uczestnicy 
wzięli udział w panelu dotyczącym 
dziennikarstwa informacyjnego – 
tego, jak pisać obiektywnie uczył 
redaktor Wojciech Staruchowicz, 
pracujący na co dzień w dzienniku 
„Puls Biznesu”. Z kolei znany kielecki 
dziennikarz Marcin Sztandera popro-
wadził panel „Czego nie wolno dzien-
nikarzowi”, dotyczący umiejętności 
stawiania granic w pracy dzienni-
karza. Agata Rajwa z biura prasowe-
go Zakonu Braci Mniejszych Kapucy-
nów opowiedziała natomiast „Jak 
przygotować i poprowadzić konfe-
rencję prasową”. 

 Wszyscy uczestnicy warsztatów 
mieli także możliwość obejrzenia lmu 
„Ja jestem” oraz spotkania z jego 
reżyserem, Maciejem Bodasińskim 
a także wysłuchania prelekcji redak-
tora naczelnego magazynu „Miłujcie 
Się”, Ks. Mieczysława Piotrowskiego. 

 Uczestnicy warsztatów wzięli 
także udział w konkursie na hasło 
promujące targi SACROEXPO:
1. miejsce – „Z duchem czasu w życie 
kościoła” - ksiądz Tomasz Brożek 
z redakcji „Głos Jadwigi”
2. miejsce - „Sacroexpo – najgłoś-
niejszy głos Targów Kielce” - Beata 
Kaczmarczyk, reprezentująca Biule-
tyn Stowarzyszenia św. Jacek”
3. miejsce - Andrzej Ziółkowski z re-
dakcji „W promieniach miłosierdzia” 
z hasłem - „Sacroexpo – zobaczyć Bo-
ga w przedmiotach”.

SACROMEDIA
po raz drugi

Podczas targów SACROEXPO szwajcarski architekt Mario Botta 
oraz polski fotografik Adam Bujak otrzymali Medal Papieskiej Rady ds. Kultury

Razem od 15 lat
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Przez sztukę 
do Boga

 Medalem Per Artem ad Deum – 
Przez Sztukę do Boga – każdego roku 
nagradzani są artyści, którzy swoją 
twórczością zbliżają ludzi do SACRUM. 
Wystawa SACROEXPO to jedyne miej-
sce na świecie, gdzie wręczane jest to 
wyjątkowe wyróżnienie. W tym roku 
wręczenie Medalu odbyło się 9 czer-
wca, po raz dziesiąty. Papieska Rada 
do spraw Kultury przyznająca medal 
utworzona została 32 lata z inicjatywy 
Papieża Jana Pawła II, który podkreślił 
iż „dialog Kościoła z kulturami naszych 
czasów stanowi  żywotne pole 
działania, na którym w tych ostatnich 
la-tach XX wieku rozgrywają się losy 
świata”.
 Kapituła Medalu, pod przewod-
nictwem Jego Ekscelencji ks. bp. 
Mariana Florczyka, spośród zgłoszo-
nych kandydatur w tym roku wyłoniła 
dwóch laureatów: 
 Szwajcarski architekt Mario Botta 
„… za niestrudzoną wędrówkę 
w poszukiwaniu Formy, równocześnie 
ludzkiej i boskiej, która pogodzi 
rzeczywistość z Ideą…”
 Polski fotograf Adam Bujak „… za 
rmament ludzkich wzruszeń, wspom-
nień oraz tęsknot zbudowany z kad-
rów Wiary, Nadziei i Miłości….”
 Podczas uroczystej gali laureaci 
nie kryli wzruszenia. Medale odebrali 
z rąk JE księdza arcybiskupa Henryka 
Hosera, JE księdza biskupa Mariana 
Florczyka oraz Prezesa Zarządu Tar-
gów Kielce dr. Andrzeja Mochonia.

Rozśpiewane 
SACROEXPO 

 Podczas jubileuszowej edycji 
targów SACROEXPO odbył się nał 
XIV Festiwalu Piosenki Religijnej, 
w którym udział każdego roku biorą 
zespoły wokalno-instrumentalne 
działające przy paraach, szkołach 
i  oś rodkach ku l tu ry .  Gwiazdą 
nałowego koncertu była wokalistka 
i laureatka wielu festiwali muzycznych 
Beata Bednarz z zespołem, a także 
Katedralny Chór Sursum Corda 

z Ukrainy. 
 I miejsce w kategorii „Zespół 
dziecięcy” do lat 13 zajął zespół 
„Schola Angelus” z parai pw. 
Przemienienia Pańskiego w Kielcach 
Białogonie. Triumfatorami w kategorii 
„Zespół młodzieżowy powyżej 13 lat” 
były ex aequo zespoły - „Chichoty” 
z Gimnazjum Jana Pawła II w Bieli-
nach oraz Ars Nova z Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki 
w Żarnowcu.

Po raz pierwszy 
w Polsce

 Czterdziestoosobowy chór dzia-
łający  przy Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Winnicy po raz pierwszy 

wystąpił w Polsce i było to na otwar-
ciu targów SACROEXPO 9 czerwca 
2014 roku. Goście zgromadzeni na 
uroczystości wysłuchali 7 pieśni o cha-
rakterze religijnym. Natomiast we 
wtorkowy wieczór podczas nału 
Festiwalu Piosenki Religijnej w Kielec-
kim Centrum Kultury chór przygoto-
wał repertuar, w którym nie zabrakło 
znanych wszystkim popularnych 
pieśni i piosenek ukraińskich i polskich.
 
 Prowadzący chór ksiądz Kazi-
mierz Dudek, proboszcz kościoła na 
Tiażyłowie, który od 21 lat pracuje na 
Ukrainie, nie kryje, że występ podczas 
tak doniosłego wydarzenia jakim, 
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oraz wręczenie medali Papieskiej 
Rady do spraw Kultury Per Artem Ad 
Deum, to ogromny zaszczyt i wyróż-
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Kielce 2014
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le honorowe, wyróżnienia i nagrody 
podkreślają niepowtarzalność i ory-
ginalność prezentowanych produk-
tów. Są również doskonałym narzę-
dziem marketingowym w ich promo-
cji. 

 Nagrodzeni zgodnie przyznają, 
że medale i wyróżnienia zdobywane 
na wystawach są świetnym narzę-
dziem marketingowym w później-
szych działaniach rmy.

 Nagrodzeni w 2014 roku:  

• Medalem Honorowym JE Prymasa 
Polski ks. abp. Józefa Kowalczyka - 
rma Andrzej Burkot Pracownia 
Snycerska, Górki Wielkie. 
• Nagrodą Honorową JE Biskupa 
Kieleckiego ks. Kazimierza Ryczana - 
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Witkowski.

 Medal Targów Kielce otrzymali 
rma RDUCH Grzegorz Klyszcz, Czer-
nica oraz Pracownia Ludwisarska 
Jana Felczyńskiego, Piotr Olszewski 
z Przemyśla. 

 Wyróżnienie Targów Kielce: Dom 
Wydawniczy RAFAEL Sp. J., Kraków.

Wyróżnieni przez
Jego Ekscelencję
Paisjusza

 Po raz kolejny, kielecką wystawę 
zaszczycił swoją obecnością Biskup 
Paisjusz, wikariusz diecezji przemysko-
nowosądeckiej. Podczas pobytu na 
SACROEXPO Jego Ekscelencja wyróż-
nił 7 rm, które otrzymały pamiątkowe 
listy pochwalne. Wśród wyróżnionych 
znaleźli się m.in. Orthotex, Sacrimex, 
Ikony Bizantyjskie, Doroshenko, Urba-
nowicz Haft, Aba Cuprum i Ekklesia. 
Biskup Paisjusz podkreślił, iż rmy, które 
postanowił wyróżnić, zasłużyły na 
pochwałę z uwagi na swoją działal-
ność na rzecz szerzenia wiary.

 Podziękowania za dotychczaso-
wą posługę i wsparcie w szerzeniu idei 
jedności JE Paisjusz złożył na ręce księ-
dza Infułata Władysława Tyszuka, 
proboszcza parai prawosławnej 
w Kielcach, księdza Infułata płk. Mi-
chała Dudicza, Kanclerza Prawos-
ławnego Ordynariatu Wojska Polskie-
go, wiceprezydenta Miasta Kielce 
Czesława Gruszewskiego oraz Anny 
Pisarczyk w Targów Kielce.

 JE Paisjusz najwyższym odzna-
czeniem kościoła prawosławnego 
dla osób świeckich, Orderem trze-
ciego stopnia św. Marii Magdaleny, 
odznaczył Prezesa Zarządu Targów 
Kielce dr Andrzeja Mochonia oraz 
właściciela Ludwisarni Felczyński 
Zbigniewa Felczyńskiego.

 Trzydziestu redaktorów z redakcji 
gazet paraalnych i przykościelnych 
z całej Polski wzięło udział w drugich 
warsztatach zorganizowanych w Tar-
gach Kielce w ramach wystawy 
SACROEXPO. 

 Podczas spotkania uczestnicy 
wzięli udział w panelu dotyczącym 
dziennikarstwa informacyjnego – 
tego, jak pisać obiektywnie uczył 
redaktor Wojciech Staruchowicz, 
pracujący na co dzień w dzienniku 
„Puls Biznesu”. Z kolei znany kielecki 
dziennikarz Marcin Sztandera popro-
wadził panel „Czego nie wolno dzien-
nikarzowi”, dotyczący umiejętności 
stawiania granic w pracy dzienni-
karza. Agata Rajwa z biura prasowe-
go Zakonu Braci Mniejszych Kapucy-
nów opowiedziała natomiast „Jak 
przygotować i poprowadzić konfe-
rencję prasową”. 

 Wszyscy uczestnicy warsztatów 
mieli także możliwość obejrzenia lmu 
„Ja jestem” oraz spotkania z jego 
reżyserem, Maciejem Bodasińskim 
a także wysłuchania prelekcji redak-
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ks. Marian Florczyk

ks. Leszek Skorupa

Biskup Pomocniczy 
Diecezji Kieleckiej

Dyrektor Wydawnictwa 
Jedność w Kielcach

   Chciałbym odnieść się do jed-
nego z ważniejszych aspektów wys-
tawy SACROEXPO, czyli „Per Artem 
ad Deum”. Pomysł tego medalu zro-
dził się jeszcze za życia Jana Pawła II, 
tu w Kielcach. Przez sztukę do Boga 
oznacza, że piękna praca zbliża nas 
do Boga, a ten, który tworzy sztukę, 
wznosi się do naszego Stwórcy. Medal 
przyznawany jest wybitnym twórcom 
z całego świata, takim jak choćby 
włoski kompozytor Ennio Morricone.  
SACROEXPO natomiast jest jedynym 
miejscem, w którym owa nagroda 

 SACROEXPO to dzisiaj już symbol 
Kielc, Targów Kielce i doskonała wizy-
tówka miasta. Mogłoby się wyda-
wać, że słowo „targi” umniejsza zna-
czenie tego przedsięwzięcia, ale na 
SACROEXPO spotykają s ię pro-
boszczowie, przedstawiciele kurii die-
cezjalnych, prowincji zakonnych 
z rzemieślnikami, artystami i wytwór-
cami. Kościół przez całe wieki był 
mecenasem sztuki i wyznaczał trendy 
nie tylko w architekturze. Tak też 
powinno być teraz. Z roku na rok targi 
się rozrastają, widzę, że liczy się jakość, 

może być przyznawana. Te targi 
to zderzenie rzeczywistości z tym, 
do czego dążymy. Sztuka przebijała 
się przez wieki, a arcydzieła trwają 
do dzisiaj. Świat patrzy na cenę, tanie 
wydaje się dobre, ale jakość wymaga 
nakładu pracy. Powinniśmy nauczyć 
się cenić sztukę i jakość. SACROEXPO 
się rozwija. Myślę, że już wyznacza 
kierunek w sztuce sakralnej.

ks. Tomasz Grabowski

 Na targach SACROEXPO w Kiel-
cach staramy się zwrócić uwagę na 
jakość wyposażenia kościołów, sprzę-
tów i szat liturgicznych. W tym zalewie 
tandety, ołtarzy ze sztucznego kamie-
nia lub tanich różańców sprowadza-
nych z Chin, pojawiają się doskonali 
rzemieślnicy, artyści, którzy robią rze-
czy „na wieki” – piękne i wartościowe. 
Nie umniejszam modlitwy na tanim 
różańcu, ale różaniec wykonany ręcz-

nie z kamienia czy drewna, odma-
wiany jeden przez całe życie, ma dla 
mnie podwójną wartość. Sam w sobie 
jest małym dziełem sztuki i poprzez 
pracę włożoną w jego wykonanie 
przybliża nas do Boga. I tak jest 
z każdą rzeczą. Bardzo podoba mi się 
idea medalu „Per Artem ad Deum”.

dobry smak, coraz więcej artystów 
i rzemieślników wystawia swoje dzieła. 
A ukoronowaniem tego jest przyz-
nawanie nagrody Papieskiej Rady ds. 
kultury - medalu „Per Artem ad De-
um”. To podnosi rangę targów 
i pokazuje, że można połączyć sztukę 
z targami z doskonałym skutkiem. To 
znak dla nas, że powinniśmy dbać 
o jakość, że wszystko, co ma wartość, 
nie jest pospolite i nie przychodzi 
łatwo.

ks. Paweł Tkaczyk
Dyrektor Muzeum
Diecezjalnego w Kielcach

 W moim przekonaniu SACRO-
EXPO to impreza przede wszystkim 
komercyjna. Dobrze jednak, że  pod-
czas tych targów przyznawana jest 
nagroda „Per Artem ad Deum”, bo to 
jest sygnał, że targi SACROEXPO są 
również promocją dobrej sztuki 
sakralnej, realizowanej w różnych 
miejscach świata.  Targi SACROEXPO 
to także dobra okazja do spotkań 
ludzi reprezentujących różne dzie-
dziny szeroko rozumianej sztuki sak-
ralnej i kultury chrześcijańskiej. 

Zbigniew Felczyński
Właściciel firmy
Ludwisarnia Felczyńskich

 TARGI SAKRALNE w Kielcach, to 
dzisiaj uznana marka, są zadomo-
wione w kalendarzu na stałe. Targi 
przeżyły w tym roku swój jubileusz 15-
lecia. Będąc  wystawcą od początku  
mogę zauważyć, jak z roku na rok są 
coraz sprawniej zarządzane, organi-
zowane i przeprowadzane, zawsze ze 
znakomitymi gośćmi. Dla mnie oso-
biście, to ciągle nowość, Ludwisarnia 
z ponad 200-letnią tradycją, która 
owszem brała udział w targach 
w okresie międzywojennym, po woj-
nie, w kraju i poza granicami, z sukce-
sami na Wystawach Światowych 
w Paryżu i Nowym Jorku, w latach 90. 
specjalnie się nie wystawiała, ojciec 
Tadeusz, nie widział takiej pot-rzeby. 
Kieleckie targi sakralne dopiero 
przełamały wewnętrzne opory, 
a wysiłek związany z transportem 
dużych dzwonów już nie przestrasza,  
ale raczej dopinguje do tego, by zna-
komitym gościom pokazać coś cieka-
wego.

 Targi sakralne mają swój wieloraki 
wymiar, o ile w dzwonach trudno 
mówić o modzie i trendach, o tyle już 
zawieranie znajomości z gośćmi 
targów, procentuje zamówieniami, 
w tym roku szczególnie obtymi. 
SACROEXPO 2014 były znakomite! 
Zawiązały się na targach przyjaźnie 
między wystawcami, spotykamy się 
raz w roku, zawsze można podejrzeć 
konkurencję i co jest ważne w naszym 

przypadku, targi sakralne są znako-
mitą ochroną naszej marki i tradycji 
Rodziny Felczyńskich, pozwalają nam 
na prezentowanie oryginalnych ins-
trumentów muzycznych, jakimi są 
dzwony wykonane przez Felczyńskie-
go, nie z zainspirowanej nazwy, ale 
z pochodzenia i tradycji rodzinnej 
sięgającej 1808 roku.

 Idąc z duchem czasów zawsze 
prezentujemy dzwon z najnowszym 
humanoidalnym systemem napędo-
wym, umożliwiającym pokazanie, że 
dzwony mogą grać delikatną nutą 
w każdym kościele, uwzględniając 
wymagania architektoniczne, środo-
wiskowe z dbałością o prześwietne 
zabytki.

 Ludwisarnia Felczyńskich pows-
tała w czasach Księstwa Warszaw-
skiego, burzliwy rok 1808 wsławił Pola-
ków bitwą pod Samosierrą, za rok 
urodzi się Juliusz Słowacki, zaczną kur-
sować pierwsze regularne dyliżanse 
między Krakowem i Warszawą, Adam 
Mickiewicz rozpoczął naukę w szkole 
prowadzonej przez oo. Dominikanów 
w Nowogródku, a w USA pp. Pius VII 
utworzył diecezje między innymi 
w Bostonie, Filadeli i Nowym Jorku, 
i oczywiście 22 XII 1808 roku w Wiedniu 
odbyło się prawykonanie V symfonii 
Beethovena…

 Mając tak długą historię za sobą, 
z całego serca gratuluję Państwu, tak 
udanego przedsięwzięcia targowe-
go, składając na ręce kustosza pana 
Roberta Frąka życzenia rozwoju, 
rozkwitu i zaszczepiania w Kielcach 
doświadczeń z zagranicznych przed-
sięwzięć wystawienniczych. Wszyscy 
razem wykorzystajmy szanse, jakie 
przed nami od 15 lat się pojawiają.

Dyrektor Muzeum
Diecezjalnego w Łomży

 Od wielu lat organizowana jest 
podczas targów międzynarodowa 
konferencja dla muzealników Muzea 
Naszych Czasów. Przypomnę, że 
bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszy się konferencja dla archi-
tektów, prezentujących najlepsze 
osiągnięcia w dziedzinie architektury 
sakralnej. Konferencje takie, to dobra 
szkoła dla księży, którzy stoją przed 
zadaniem budowy lub wyposażenia 
świątyni. 
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Odlewnia Dzwonów
Janusz Felczyński S.C.

 Odlewnia Dzwonów Rodziny Fel-
czyńskich została założona w roku 
1808 przez Michała Felczyńskiego 
w miejscowości Kałusz, woj. lwowskie, 
dzisiaj Ukraina, - uciekiniera przed 
prześladowaniami narodowościo-
wymi z zaboru pruskiego – z Poznania 
– do Galicji.

 Funkcjonowała bez przerwy - za 
wyjątkiem powstań narodowych 
i wojen światowych – jako spółka 
rodzinna – do dzisiaj. W latach 1808 – 
1912 siedziba rmy była w Kałuszu. 
W roku 1912 powstała lia Odlewni 
w Przemyślu – założona przez jednego 
ze współwłaścicieli ówczesnej Od-
lewni Dzwonów Bracia Felczyńscy 
w Kałuszu – Ludwika. Obydwie Od-
lewnie ściśle współpracowały na za-
sadach ówczesnego prawa handlo-
wego. W roku 1930 Odlewnia w Prze-
myślu usamodzielniła się pod nazwą 
Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński 
i Spółka Przemyśl. Współpraca po-
między obydwiema Odlewniami była 
kontynuowana aż do wybuchu II woj-
ny światowej. 

19 września 1939 r. do Kałusza wkro-
czyła Armia Czerwona i zamknęła 
Odlewnię, konskując cały majątek 
rmy. 20 września 1939 r. okupant 

hitlerowski zamknął Odlewnię w Prze-
myślu. Dwukrotne rekwizycje w latach 
1940 i 1944 pozbawiły Odlewnię 
w Przemyślu wszelkich środków pro-
dukcji i wyrobów gotowych sprzed 
wojny.

 Po odzyskaniu niepodległości, 
w roku 1944, w Przemyślu została reak-
tywowana Odlewnia Dzwonów Lud-
wik Felczyński i Spółka, która podjęła 
produkcję dzwonów i osprzętu do 
nich. W roku 1955 władze komu-
nistyczne Polski Ludowej uznały, że 
działalność Odlewni jest niebez-
pieczna dla ustroju i upaństwowiły 
cały majątek ruchomy i nieruchomy 
rmy. W budynkach i na urządze-
niach Odlewni powstała Odlewnia 
Żeliwa Przemysłu Drobnego produ-
kująca odważniki do wag szalko-
wych. 

 W roku 1956 Eugeniusz Felczyński, 
współwłaściciel odlewni w Kałuszu 
i Przemyślu, uzyskał pozwolenie na 
ponowne otwarcie odlewni i w roku 
1957 otworzył rmę Odlewnia Dzwo-
nów Eugeniusz Felczyński Przemyśl. 
Prowadził ją do swojej śmierci – do 
1977 roku. Pomiędzy 1977 a 2004 rma 
prowadzona była przez wdowę po 
Eugeniuszu Felczyńskim – Walerię 

i jego syna Janusza pod nazwą 
Odlewnia Dzwonów Janusz Felczyński 
Spółka Przemyśl.

 Od 2005 do dzisiaj Odlewnia 
Dzwonów Janusz Felczyński Spółka 
prowadzona jest przez Janusza Fel-
czyńskiego i jego syna Macieja. 
W swojej historii Odlewnia wykonała 
niezliczoną ilości dzwonów do koś-
ciołów wszystkich wyznań na całym 
świecie.

 W latach 1959–2004 wykonano 
3780 dzwonów dla 2130 odbiorców. 
Dokładnej liczby dzwonów wykona-
nych w całej historii rmy, nikt nie jest 
w stanie policzyć Szacuje się, że Od-
lewnie w Kałuszu i Przemyślu wyko-
nały ponad 10 000 dzwonów. W tym 
było ponad 200 dzwonów poświę-
conych przez Papieża Jana Pawła II, 
największy dzwon wykonany w Polsce 
– Józef, waga 11 600 kg, dzwony dla 
Papieża Piusa XI, pamiątkowe dzwo-
ny na Dar Pomorza i S/Y Przemyśl, 
dzwony na cmentarze w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje.

TAT 
Electronic
- produkcja sprzętu elektroakus-
tycznego wykorzys-
tywanego głównie 
w obiektach kościel-
nych, obsługującego 
uroczystości i wyda-
rzenia kościelne.

 Kompletne zes-
tawy nagłaśniające 
traały m.in. do koś-
ciołów we Francji, 
Dani i  i  Włoszech, 
a przenośne systemy 
wędrowały z misjo-
narzami do krajów 
Misji Św., takich jak 
Argentyna, Brazylia. 
Obecnie odbiorcą 
produktów TAT Ele-
ctronic stały się rów-
nież kościoły Ukrainy, 
Białorusi i Litwy.

 Firma cały czas doskonali produ-
kowany przez siebie sprzęt wykorzys-
tując doświadczenia zdobyte po-
przez lata praktyki i uwzględniając 
nowości techniczne z tej dziedziny.

 Organy elektroniczne posiadają 
niepowtarzalne brzmienie oparte 
całkowicie na technice cyfrowej, 
która pozwala na zbudowanie 
głosów brzmiących identycznie jak 
głosy w klasycznych organach pisz-
czałkowych. Producent wyszukuje 
najładniej brzmiące organy piszczał-
kowe i w oparciu o ich brzmienie 
opracowuje komputerowo brzmienie 
organów elektronowych.

 Dzięki technologii cyfrowej i zapi-
sie "Sampling Technologie" oraz 
rozwojowi RASS (Regenerated Analy-
sed Sampling System) otrzymywane 
są doskonałe brzmienia. Technika ta 
jest wzięta z ASIC (Application Speci-
c Integrated Circuits). Dzięki temu 
wszystkie registry we współczesnym 
brzmieniu osiągają swój indywidualny 
charakter. Organy te są wyposażone 
w "Multi Chorus Generator", dzięki 
czemu osiągany dźwięk jest natu-
ralny.

 Toruńskie Centrum Organowe 
proponuje szeroką gamę modeli 
najlepszych rm światowych w kla-
sycznych drewnianych kontuarach 
z ławką i pedałem w ciemnym lub 
jasnym odcieniu dębu. Firma jest 
producentem kontuarów z cyfrowym 
układem sterującym klasycznych 
organów piszczałkowych. Oferujemy 

Alba-Plus 
Tadeusz Antkowiak

 Początki działalności przedsię-
biorstwa sięgają lat 90. ubiegłego 
stulecia, a jego powstanie było odpo-
wiedzią na rosnące zapotrzebowanie 
na szaty liturgiczne w Kościele kato-
lickim w Polsce. Obecnie rma Ant-
kowiak Alba Plus jest jednym z liderów 
rynku strojów liturgicznych i dewoc-
jonaliów w Polsce. Bogata oferta 
obejmuje kilkaset najwyższej jakości 
produktów w przystępnych cenach. 
Firma współpracuje z dużą liczbą 
parai oraz hurtowni na terenie kraju 
i za granicą, regularnie dostarczając 
szaty liturgiczne na organizowane 
przez Kościół święta i uroczystości. 
Alba-Plus jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień.

HAFTINA
 Firma Haftina powstała w 1991r. 
Bardzo szybko z małej rodzinnej rmy 
stała się jednym z największych przed-
siębiorstw w branży hafciarskiej na 
polskim rynku. Łącząc tradycję z naj-
nowszą technologią zapewnia swoim 
klientom najwyższą jakość oraz niez-
wykle bogate wzornictwo. Hafto-
wane obrusy, ornaty, bielizna kieli-
chowa, na stałe wpisały się w wystrój 
świątyń zarówno w kraju jak i za 
granicą. Prezentowana oferta oraz 
możliwości wykonania najbardziej 
skomplikowanych i niestandardo-
wych pod względem rozmiarów za-
mówień specjalnych, spełnia oczeki-
wania najbardziej wymagających.

Motto Haftiny:
„Być jednym z liderów branży haf-
ciarskiej, produkować wyroby naj-
wyższej jakości spełniające potrzeby 
klientów, osiągać to dzięki wysoko 
wykwalikowanej, sprawnie za-
rządzanej i zaangażowanej załodze 
z wykorzystaniem najnowocześniej-
szych technologii”.

Marki Hany:
Sztandar.info, 
HaftinaHouse.pl,  
Haftina.com.pl

prospekty piszczałkowe produkowa-
ne seryjnie lub na indywidualne za-
mówienie odbiorcy.

ALBA P.P.H.

Tomasz Woźny

 Firma "ALBA - w służbie 
liturgii" już ponad 35 lat 
wytwarza szaty litur-
giczne na potrzeby 
Kościoła. Przez te lata 
swoją sumiennością, 
jakością oraz wzornic-
twem naszych produk-
tów zasłużyliśmy sobie 
na zaufanie i uznanie 
klientów w Polsce i na 
świecie. Posiadamy 
obszerną i zróżnico-
waną ofertę produk-
tów, które cechuje wy-
soka precyzja wykona-
nia. Na asortyment 
składają się między 
innymi: ornaty, kapy, 
stuły, dalmatyki, alby, 
komże, sutanny, bal-

Stoisko firmy TAT Electronic 

HAFTINA podczas SACROEXPO 2013

ALBA Tomasz Woźny 

dachimy, a także naczynia liturgicz-
ne. Ponadto wykonujemy na indywi-
dualne zlecenia ornaty ręcznie haf-
towane z postaciami Świętych, bo-
gato haftowane ornaty romańskie, 
komplety liturgiczne na szczególne 
uroczystości kościelne, sztandary, 
chorągwie oraz obrusy .
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Odlewnia Dzwonów
Janusz Felczyński S.C.

 Odlewnia Dzwonów Rodziny Fel-
czyńskich została założona w roku 
1808 przez Michała Felczyńskiego 
w miejscowości Kałusz, woj. lwowskie, 
dzisiaj Ukraina, - uciekiniera przed 
prześladowaniami narodowościo-
wymi z zaboru pruskiego – z Poznania 
– do Galicji.

 Funkcjonowała bez przerwy - za 
wyjątkiem powstań narodowych 
i wojen światowych – jako spółka 
rodzinna – do dzisiaj. W latach 1808 – 
1912 siedziba rmy była w Kałuszu. 
W roku 1912 powstała lia Odlewni 
w Przemyślu – założona przez jednego 
ze współwłaścicieli ówczesnej Od-
lewni Dzwonów Bracia Felczyńscy 
w Kałuszu – Ludwika. Obydwie Od-
lewnie ściśle współpracowały na za-
sadach ówczesnego prawa handlo-
wego. W roku 1930 Odlewnia w Prze-
myślu usamodzielniła się pod nazwą 
Odlewnia Dzwonów Ludwik Felczyński 
i Spółka Przemyśl. Współpraca po-
między obydwiema Odlewniami była 
kontynuowana aż do wybuchu II woj-
ny światowej. 

19 września 1939 r. do Kałusza wkro-
czyła Armia Czerwona i zamknęła 
Odlewnię, konskując cały majątek 
rmy. 20 września 1939 r. okupant 

hitlerowski zamknął Odlewnię w Prze-
myślu. Dwukrotne rekwizycje w latach 
1940 i 1944 pozbawiły Odlewnię 
w Przemyślu wszelkich środków pro-
dukcji i wyrobów gotowych sprzed 
wojny.

 Po odzyskaniu niepodległości, 
w roku 1944, w Przemyślu została reak-
tywowana Odlewnia Dzwonów Lud-
wik Felczyński i Spółka, która podjęła 
produkcję dzwonów i osprzętu do 
nich. W roku 1955 władze komu-
nistyczne Polski Ludowej uznały, że 
działalność Odlewni jest niebez-
pieczna dla ustroju i upaństwowiły 
cały majątek ruchomy i nieruchomy 
rmy. W budynkach i na urządze-
niach Odlewni powstała Odlewnia 
Żeliwa Przemysłu Drobnego produ-
kująca odważniki do wag szalko-
wych. 

 W roku 1956 Eugeniusz Felczyński, 
współwłaściciel odlewni w Kałuszu 
i Przemyślu, uzyskał pozwolenie na 
ponowne otwarcie odlewni i w roku 
1957 otworzył rmę Odlewnia Dzwo-
nów Eugeniusz Felczyński Przemyśl. 
Prowadził ją do swojej śmierci – do 
1977 roku. Pomiędzy 1977 a 2004 rma 
prowadzona była przez wdowę po 
Eugeniuszu Felczyńskim – Walerię 

i jego syna Janusza pod nazwą 
Odlewnia Dzwonów Janusz Felczyński 
Spółka Przemyśl.

 Od 2005 do dzisiaj Odlewnia 
Dzwonów Janusz Felczyński Spółka 
prowadzona jest przez Janusza Fel-
czyńskiego i jego syna Macieja. 
W swojej historii Odlewnia wykonała 
niezliczoną ilości dzwonów do koś-
ciołów wszystkich wyznań na całym 
świecie.

 W latach 1959–2004 wykonano 
3780 dzwonów dla 2130 odbiorców. 
Dokładnej liczby dzwonów wykona-
nych w całej historii rmy, nikt nie jest 
w stanie policzyć Szacuje się, że Od-
lewnie w Kałuszu i Przemyślu wyko-
nały ponad 10 000 dzwonów. W tym 
było ponad 200 dzwonów poświę-
conych przez Papieża Jana Pawła II, 
największy dzwon wykonany w Polsce 
– Józef, waga 11 600 kg, dzwony dla 
Papieża Piusa XI, pamiątkowe dzwo-
ny na Dar Pomorza i S/Y Przemyśl, 
dzwony na cmentarze w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje.

TAT 
Electronic
- produkcja sprzętu elektroakus-
tycznego wykorzys-
tywanego głównie 
w obiektach kościel-
nych, obsługującego 
uroczystości i wyda-
rzenia kościelne.

 Kompletne zes-
tawy nagłaśniające 
traały m.in. do koś-
ciołów we Francji, 
Dani i  i  Włoszech, 
a przenośne systemy 
wędrowały z misjo-
narzami do krajów 
Misji Św., takich jak 
Argentyna, Brazylia. 
Obecnie odbiorcą 
produktów TAT Ele-
ctronic stały się rów-
nież kościoły Ukrainy, 
Białorusi i Litwy.

 Firma cały czas doskonali produ-
kowany przez siebie sprzęt wykorzys-
tując doświadczenia zdobyte po-
przez lata praktyki i uwzględniając 
nowości techniczne z tej dziedziny.

 Organy elektroniczne posiadają 
niepowtarzalne brzmienie oparte 
całkowicie na technice cyfrowej, 
która pozwala na zbudowanie 
głosów brzmiących identycznie jak 
głosy w klasycznych organach pisz-
czałkowych. Producent wyszukuje 
najładniej brzmiące organy piszczał-
kowe i w oparciu o ich brzmienie 
opracowuje komputerowo brzmienie 
organów elektronowych.

 Dzięki technologii cyfrowej i zapi-
sie "Sampling Technologie" oraz 
rozwojowi RASS (Regenerated Analy-
sed Sampling System) otrzymywane 
są doskonałe brzmienia. Technika ta 
jest wzięta z ASIC (Application Speci-
c Integrated Circuits). Dzięki temu 
wszystkie registry we współczesnym 
brzmieniu osiągają swój indywidualny 
charakter. Organy te są wyposażone 
w "Multi Chorus Generator", dzięki 
czemu osiągany dźwięk jest natu-
ralny.

 Toruńskie Centrum Organowe 
proponuje szeroką gamę modeli 
najlepszych rm światowych w kla-
sycznych drewnianych kontuarach 
z ławką i pedałem w ciemnym lub 
jasnym odcieniu dębu. Firma jest 
producentem kontuarów z cyfrowym 
układem sterującym klasycznych 
organów piszczałkowych. Oferujemy 

Alba-Plus 
Tadeusz Antkowiak

 Początki działalności przedsię-
biorstwa sięgają lat 90. ubiegłego 
stulecia, a jego powstanie było odpo-
wiedzią na rosnące zapotrzebowanie 
na szaty liturgiczne w Kościele kato-
lickim w Polsce. Obecnie rma Ant-
kowiak Alba Plus jest jednym z liderów 
rynku strojów liturgicznych i dewoc-
jonaliów w Polsce. Bogata oferta 
obejmuje kilkaset najwyższej jakości 
produktów w przystępnych cenach. 
Firma współpracuje z dużą liczbą 
parai oraz hurtowni na terenie kraju 
i za granicą, regularnie dostarczając 
szaty liturgiczne na organizowane 
przez Kościół święta i uroczystości. 
Alba-Plus jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień.

HAFTINA
 Firma Haftina powstała w 1991r. 
Bardzo szybko z małej rodzinnej rmy 
stała się jednym z największych przed-
siębiorstw w branży hafciarskiej na 
polskim rynku. Łącząc tradycję z naj-
nowszą technologią zapewnia swoim 
klientom najwyższą jakość oraz niez-
wykle bogate wzornictwo. Hafto-
wane obrusy, ornaty, bielizna kieli-
chowa, na stałe wpisały się w wystrój 
świątyń zarówno w kraju jak i za 
granicą. Prezentowana oferta oraz 
możliwości wykonania najbardziej 
skomplikowanych i niestandardo-
wych pod względem rozmiarów za-
mówień specjalnych, spełnia oczeki-
wania najbardziej wymagających.

Motto Haftiny:
„Być jednym z liderów branży haf-
ciarskiej, produkować wyroby naj-
wyższej jakości spełniające potrzeby 
klientów, osiągać to dzięki wysoko 
wykwalikowanej, sprawnie za-
rządzanej i zaangażowanej załodze 
z wykorzystaniem najnowocześniej-
szych technologii”.

Marki Hany:
Sztandar.info, 
HaftinaHouse.pl,  
Haftina.com.pl

prospekty piszczałkowe produkowa-
ne seryjnie lub na indywidualne za-
mówienie odbiorcy.

ALBA P.P.H.

Tomasz Woźny

 Firma "ALBA - w służbie 
liturgii" już ponad 35 lat 
wytwarza szaty litur-
giczne na potrzeby 
Kościoła. Przez te lata 
swoją sumiennością, 
jakością oraz wzornic-
twem naszych produk-
tów zasłużyliśmy sobie 
na zaufanie i uznanie 
klientów w Polsce i na 
świecie. Posiadamy 
obszerną i zróżnico-
waną ofertę produk-
tów, które cechuje wy-
soka precyzja wykona-
nia. Na asortyment 
składają się między 
innymi: ornaty, kapy, 
stuły, dalmatyki, alby, 
komże, sutanny, bal-

Stoisko firmy TAT Electronic 

HAFTINA podczas SACROEXPO 2013

ALBA Tomasz Woźny 

dachimy, a także naczynia liturgicz-
ne. Ponadto wykonujemy na indywi-
dualne zlecenia ornaty ręcznie haf-
towane z postaciami Świętych, bo-
gato haftowane ornaty romańskie, 
komplety liturgiczne na szczególne 
uroczystości kościelne, sztandary, 
chorągwie oraz obrusy .
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Mariusz Drapikowski, autor wystawy „Dar i Tajemnica - sztuka w kręgu sacrum”

Drapikowski Studio

5.06.2015 ostateczny termin 

przesyłania wpisów do katalogu

targowego (poprzez pocztę e-mail)

21.06.2015 ostateczny termin 

nadsyłania zgłoszeń do konkursu

na najlepszy produkt prezentowany

na targach

22.06.2015uroczyste otwarcie

 targów SACROEXPO 

SACROEXPO 2015
ważne daty

31.12.2014 ostateczny termin 

obowiązywania specjalnej oferty 

cenowej na wynajem powierzchni

Kontakt - Sacroexpo

Robert T. Frąk

tel. 41 365 12 12

fax 41 345 62 61

e-mail: info@sacroexpo.pl 

Rezerwacje hotelowe

Anna Kubicka

tel. 41 365 12 37

e-mail: kubicka.a@targikielce.pl

Potrzebujesz dodatkowych informacji,

skontaktuj się z nami - 41 365 12 12

www.sacroexpo.pl

Zapytaj 
o ceny 
promocyjne

 Firma Drapikowski Studio od po-
nad 30 lat zajmuje się kompleksowym 
projektowaniem i realizacją wnętrz 
sakralnych. Wystrój i wyposażenie 
wnętrza świątyni tworzone jest zawsze 
indywidualnie podkreślając charak-
ter danej przestrzeni. 

 W roku 1984 rmę założył Mariusz 
Drapikowski, który obecnie prowadzi 
ją wraz z synem Kamilem (absolwen-
tem Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku, 
laureatem stypendium Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego). Zat-
rudniają zespół artystów, z którymi 
od wielu lat współtworzą realizacje 
plastyczne o charakterze sakralnym.                                          
W pracowni Drapikowski Studio pow-
stają również rzeźby, pomniki i inne 
prace tworzone na zamówienie 
instytucji i osób prywatnych.

 W pracowni tej powstały tak niez-
wykłe i oryginalne dzieła jak suknie 
do Ikony Jasnogórskiej – bursztynowo 
– brylantowa wykonana w 2005 roku 
oraz szata zrealizowana w 2010 roku, 
jako Wotum Narodu Polskiego. Firma 
jest jedyną na świecie współczesną 
pracownią, w której tworzone są 
wielkoformatowe realizacje srebrne 

takie jak: srebrna nastawa ołtarzowa 
2o powierzchni 12 m  wykonana do 

kaplicy w pałacu arcybiskupów kra-
kowskich dla kardynała S. Dziwisza, 
czy srebrne gury naturalnych roz-
miarów św. Pawła Pus-
telnika i św. Kazimierza 
Jagiellończyka do Ołta-
rza Jasnogórskiego. 

Na przes-
trzeni lat 
powsta-
ło tak-
że wie-
le prac 
nowatorski
ch o charak-
terze współczes-
nym wykorzystu-
jących kryształ 
i zamknięty w nim 
teatr światła 
i cienia.
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Partnerzy targów: 

Alba w Służbie 
Liturgii
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