
Międzynarodowa Wystawa Budow-
nictwa i Wyposażenia Kościołów, 
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 
SACROEXPO to od lat trzy moc-
ne atuty: niepowtarzalny charak-
ter ekspozycji, czas obcowania ze 
sztuką sakralną z najwyższej półki 
i liczne biznesowe spotkania oraz 
zawierane kontrakty. Wystawie  

17. edycja SACROEXPO 
20-22 czerwca 2016 roku 
ZAPRASZAMY!

Targi sakralne w Kielcach:  

5000 zwiedzających,  

300 wystawców  

z 13 krajów

SACROEXPO największe  
w Europie Środkowo-Wschodniej

co roku towarzyszą warsztaty, konfe-
rencje i wyjątkowe wydarzenia kul-
turalne. SACROEXPO 2015 uświetnił 
koncert profesora Krzysztofa Pen-
dereckiego, wystawa rzeźbiarskich 
prac sakralnych profesora Wincente-
go Kućmy oraz unikalnych publikacji 
Wydawnictwa Herder. 
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Nowości branży 
sakralnej, szerokie 
kontakty handlowe 
i kultura wysoka.  
Wszystko znajdziemy 
na SACROEXPO 
w Targach Kielce.

Międzynarodowa Wystawa Budow-
nictwa i  Wyposażenia Kościołów, Sztuki 
Sakralnej i  Dewocjonaliów SACROEXPO 
w  Targach Kielce w  ciągu 16 edycji za-
pisała się, jako największe targi branży 
sakralnej w  Polsce i  Europie Środkowo-
Zachodniej. Uzupełniana warsztatami, 
seminariami i wydarzeniami kulturalnymi 

jest jedyną tak kompleksową propozycją 
dla wystawców i  wymagających gości.  
Od sześciu lat SACROEXPO towarzyszą 
Targi EXPOSITIO - Europejski Salon No-
wych Technologii dla Muzeów, Konser-
wacji Zabytków i Dziedzictwa.

MIĘDZYNARODOWA  
WYSTAWA NA STYKU  
BIZNESU I SZTUKI

SACROEXPO co roku odwiedza bli-
sko 5000 osób, w  tym władze kościelne 
i świeckie. W ciągu trzech targowych dni, 
300 wystawców z 13 krajów świata pre-
zentuje swe stoiska, a  międzynarodowy 
charakter ekspozycji, nowości branży, 
sprzyjają ciekawym spotkaniom bizneso-
wym i  nawiązywaniu szerokich kontrak-
tów. 

Branża  
w komplecie

Zakres branżowy targów to per-
spektywa dla wystawców na nowe 
drogi rozwoju. Podczas kieleckiej 
wystawy znajdziemy bowiem zarów-
no firmy projektujące, odnawiające 
obiekty sakralne i ich otoczenie, wy-
stawców specjalizujących się w zakła-
daniu i utrzymaniu nekropolii, firmy 
budowlane i  instalacyjne, specjali-
zujące się w  potrzebach sakralnych 
wnętrz. Równocześnie spotkamy fir-
my produkujące organy czy sprzęt 
multimedialny, dzwony, witraże, 
zegary, szaty i  naczynia liturgiczne. 
W Kielcach pojawiają się co roku wy-
dawnictwa religijne, firmy informa-
tyczne z  propozycją systemów dla 
kancelarii i  bibliotek, a  nawet biura 
podróży. Na wielu stoiskach targo-
wych spotkamy artystów, tworzą-
cych przedmioty sztuki sakralnej. 

Różnorodna ekspozycja wystawy gromadzi wielu zainteresowanych.

Uroczyste otwarcie imprezy.
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Goście o SACROEXPO 2015

Ks. Jan Piotrowski
JE Biskup Kielecki

Ks. Roman Szpakowski
SDB, Prezes Stowarzyszenia 
Wydawców Katolickich

- Targi SACROEXPO w Kielcach to już 
rozpoznawalna marka. Jest to jedyne 
wydarzenie w Polsce o takim rozmachu 
i randze. Od 7 lat jestem gościem wysta-
wy i  od początku pozytywnie oceniam 
jej rozwój, nie tylko pod względem 
prezentowanych stoisk wydawniczych. 
SACROEXPO, jako pierwsze wydarze-
nie targowe, weszło w  życie Kościoła 
z  tak różnorodną ofertą dla branży sa-
kralnej. Odbiorcami ciekawej ekspozycji  
są kościoły, parafie, domy zakonne, 
domy rekolekcyjne, katecheci, wydawcy 
z całej Polski i nie tylko. Odwiedzam za-
chodnie imprezy branży sakralnej i wy-
dawniczej w  Niemczech, we Włoszech 
i  w  mojej ocenie kielecka wystawa nie 
odbiega od europejskich propozycji. Jej 
poziom jest bardzo wysoki zarówno, je-
śli chodzi o organizację, sposób prezen-
tacji stoisk czy wygląd hal wystawienni-
czych, Centrum Kongresowego lub Biura 
Prasowego.  

SACROEXPO to jednak nie tylko im-
preza targowa i  handlowy aspekt wy-
darzenia. Od początku towarzyszą mu 
konferencje, seminaria i wydarzenia kul-
turalne, jak piękne wystawy i  koncerty 
związane z galą „Per Artem Ad Deum”. 
Obcujemy dzięki temu z kulturą wysoką, 
która ubogaca nasze życie i nas samych. 
Między innymi to właśnie pomaga do-
strzegać prawdziwe wartości i propago-
wać je, by wykształcić przyszłe elity. Ży-
czę, żeby SACROEXPO w Targach Kielce 
tak właśnie się rozwijało i utrzymywało 
tak wysoki poziom. 

- Wystawa SACROEXPO, to nie tylko 
wielkie wydarzenie natury logistycz-
nej, ale przede wszystkim wydarzenie 
o  charakterze religijnym, duchowym 
i kościelnym.  

Dla mnie osobiście było wielkim za-
szczytem dokonać otwarcia kolejnej – już 
XVI – edycji Międzynarodowej Wystawy 
Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, 
Sztuki Sakralnej i  Dewocjonaliów SA-
CROEXPO przy tak znakomitych zapro-
szonych gościach, licznych uczestnikach 
tego wydarzenia i organizatorach tej wy-
stawy. Jestem pod wrażeniem bogactwa 
SACROEXPO, a  jeszcze bardziej jestem 
wdzięczny za spotkanie z  tak wspania-
łymi artystami, którzy zostali wyróżnie-
ni medalem Papieskiej Rady do spraw 
Kultury „Per Artem Ad Deum”. Myślę 
o  geniuszu polskiej muzyki Profesorze 
Krzysztofie Pendereckim, o mistrzu rzeź-
by, Profesorze Wincentym Kućmie oraz 
o  wydawnictwie Verlag Herder GmbH 
współpracującym z naszym Diecezjalnym 
Wydawnictwem Jedność.

Wyrażam moją wdzięczność Prezesowi 
Targów Kielce, Panu dr. Andrzejowi Mo-
choniowi za zaproszenie, które pozwoliło 
mi być w sercu tego wielkiego na skalę eu-
ropejską wydarzenia. Jednocześnie mia-
łem okazję, aby podczas tej wystawy spo-
tkać wielu przyjaciół, nie tylko z Polski, ale  
i za granicy. Gratuluję tego wydarzenia 
i życzę pięknych przygotowań do kolej-
nej wystawy SACROEXPO. Z darem mo-
dlitwy i wdzięczności.

Dostojni goście
Wystawa SACROEXPO od początku cie-

szy się dużym zainteresowaniem dostojni-
ków Kościoła, którzy znacznym gronem za-
wsze uczestniczą w wydarzeniu. Honorowe 
patronaty nad imprezą objęli w 2015 roku: 
Papieska Rada Kultury, Prymas Polski - JE Ks. 
Arcybiskup Wojciech Polak, Biskup Kielecki - 
JE Ks. Jan Piotrowski, Przewodniczący Rady 
ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kultural-
nego - Biskup Wrocławski JE Ks. Wiesław 
Mering oraz JE Wielce Błogosławiony Sawa, 
Prawosławny Metropolita Warszawski i ca-
łej Polski.

Papieskie Medale
Prestiżową rangę wystawy SACRO-

EXPO w Targach Kielce wzmacniają wrę-
czane od 2005 roku medale „Per Artem 
Ad Deum”, przyznawane przez Papieską 
Radę ds. Kultury. W  gronie laureatów 
znaleźli się już Ennio Morricone, Mario 
Botta czy Krzysztof Zanussi. W 2015 roku  
do zacnego grona dołączyli: Profesor 
Krzysztof Penderecki - światowej klasy 
kompozytor, ceniony artysta rzeźbiarz 

i  twórca przestrzeni sakralnych profesor 
Wincenty Kućma oraz niemieckie Wy-
dawnictwo Herder, znane między innymi 
z publikacji teologicznych. Wszystkich na-
grodzono podczas uroczystej gali SACRO-
EXPO, uświetnionej koncertem utworów 
mistrza Pendereckiego. 

XVII edycja 
SACROEXPO  
w Targach Kielce 
20-22 czerwca 2016
ZAPRASZAMY!

Prezentacje na żywo to element prezentacji 
produktów wielu wystawców.
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Głosy naszych 
wystawców

Andrzej  
Tlałka

TAT Electronic 
Toruń

-  SACROEXPO to jedne z  niewie-
lu imprez targowych w  Polsce, które 
z biegiem lat nie straciły na wartości, 
wielkości i  atrakcyjności. Wciąż ist-
nieją, rozwijają się i są jedyną liczącą 
się wystawą branży sakralnej. Nie ma 
też w Polsce drugiego takiego ośrod-
ka targowego jak ten w  Kielcach, 
który wciąż się tak prężnie rozwija. 
SACROEXPO to targi, gdzie liczymy  
na bezpośrednią promocję, ale też do-
ceniamy liczne imprezy towarzyszące 
targom, wydarzenia kulturalne, któ-
re od początku wzbogacają formułę. 
Wspólnie z  Targami Kielce staramy 
się, by targi żyły, jesteśmy w  stałym 
kontakcie jako partnerzy SACRO-
EXPO, podpowiadamy jak zmieniać 
targi, według bieżących wymagań 
rynku. Atutem targów jest utrzymują-
ca się od 4 lat dobra frekwencja osób 
zwiedzających. 

Tomasz  
Woźny

Alba 
Poznań

- Targi SACROEXPO nie odbiegają 
swym poziomem od targów we Wło-
szech, które także odwiedzamy. Targi 
w Kielcach są dla nas ważnym wydarze-
niem branżowym. Wystawa daje nam 
to, co najważniejsze, czyli możliwości 
nawiązania nowych kontaktów handlo-
wych, które procentują w  późniejszej 
perspektywie. To głównie dlatego, je-
steśmy wystawcami, od lat związanymi 
z SACROEXPO. 

Każda edycja jest oczywiście nieco 
inna, ale zarówno frekwencja, liczba 
wystawców utrzymuje się w ciągu ostat-
nich edycji na podobnym poziomie.  Tar-
gi Kielce nie mają się czego wstydzić, 
prezentują europejskie standardy, za-
równo jeśli chodzi o infrastrukturę, hale 
wystawiennicze jak i sposób organizacji 
wydarzenia.

Tomasz  
Furdyna

Furdyna 
Witraże 
Kraków

- Jesteśmy stałymi gośćmi na SA-
CROEXPO, przyjeżdżamy do Kielc już 
od 15 lat. Kilkakrotnie byliśmy nagra-
dzani przez Targi Kielce. To właśnie tu, 
jako pierwsi w  Polsce, otrzymaliśmy 
Medal Papieskiej Rady ds. Kultury.  

SACROEXPO na stałe wpisało się 
w  nasz kalendarz ważnych miejsc 
i wystaw. Zawsze też wracamy z tar-
gów z  jakimś zamówieniem, więc  
to nie tylko miejsce prezentacji 
i  wzmacniania wizerunku naszej fir-
my, ale też realny biznes. Za rok bę-
dziemy tu z pewnością.

Opinie naszych wystawców  
są dla nas ważne, i wyznaczają  
drogi dalszego rozwoju formuły  
targowej SACROEXPO. 
O wrażenia z minionej edycji 
poprosiliśmy naszych gości.
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Agnieszka 
Pietrak

Haftina 
Piotrków  
Trybunalski

- SACROEXPO w Kielcach to najwięk-
sze i  najlepsze targi branży sakralnej 
w  Polsce. Gościmy na nich od wielu lat 
i  nie korzystamy z  innych branżowych 
imprez wystawienniczych. Tylko te targi 
dają nam  możliwość zaprezentowania 
szerokiej oferty Haftiny, ale też zdobycia 
nowych kontaktów, czy wręcz zrealizo-
wania kolejnego biznesu.  W  Kielcach 
można spotkać całą Europę - wystaw-
ców i  zwiedzających na przykład z  Wę-
gier, Chorwacji, Niemiec, Włoch, Litwy 
czy Ukrainy. SACROEXPO rozwija się też 
w  sposób europejski - począwszy od in-
frastruktury, dobrej obsługi wystawców,  
aż po frekwencję, którą w ciągu 3 ostat-
nich lat oceniam bardzo pozytywnie. Kie-
leckie targi to dla nas ważne wydarzenie, 
do którego starannie się przygotowuje-
my. Zapraszamy na nasze stoisko do Kielc 
podczas następnej edycji.    

Monika 
Frątczak 
-Rodak

Art10.pl 
Łodź

- Przyjeżdżamy do Kielc od trzech lat, 
a ostatnia edycja SACROEXPO była dla nas 
bardzo udana. Otrzymaliśmy nagrody, ale 
także zgromadziliśmy nowe kontakty, 
które z  pewnością zaowocują w  przy-
szłości. Kieleckie targi zawsze należą  
do udanych imprez, dlatego nie wybiera-
my już żadnych innych polskich wystaw 
branżowych, i stawiamy na SACROEXPO. 
Zarówno ranga imprezy, ciekawe ofer-
ty wystawców, którzy prezentują się  
tu z nowościami co roku, oraz możliwości, 
jakie otwierają się przed nami za każdym 
razem, sprawiają, że jesteśmy usatysfak-
cjonowani pobytem. Sama organizacja 
stoiska w Kielcach zawsze przebiega bez 
kłopotów, a niezwykle przyjazna atmos-
fera i nawet dojazd także są wielkimi atu-
tami targów. Impreza z roku na rok do-
skonale się rozwija, ma wielki potencjał. 
Będziemy jak najbardziej gościć w  Kiel-
cach w 2016 roku. 

Tadeusz  
Antkowiak

Alba Plus 
Poznań 

- Spotykamy na targach Kielce 
swoich klientów i  ten kontakt jest 
dla nas bardzo ważny. 

Jako firma szyjąca szaty liturgicz-
ne, obsługujemy teren całej Polski, 
więc miło się spotkać z  tymi, którzy 
są od nas daleko. Zapraszamy ich do 
Kielc, na nasze stoisko. SACROEXPO 
to bardzo ważna dla nas impreza, 
jej efektem bywa późniejsza sprze-
daż. W tym roku zauważyłem więcej 
zwiedzających niż w roku ubiegłym.  

Te targi po prostu muszą istnieć, 
chociażby po to, by zachować kon-
takt osobisty z klientem, którego nie 
zastąpi Internet. Na przełomie lat 
SACROEXPO bardzo się zmieniło, wy-
stawa się dosko nale rozwinęła dzię-
ki pracy, pomysłom całego zespołu 
przygotowującego te targi. 

Paweł  
Rykała

Max-Metal 
Rzeszów

 - W ubiegłym roku wystawiliśmy się 
na SACROEXPO po raz pierwszy i muszę 
powiedzieć, że efekty przerosły nasze 
oczekiwania. Podpisaliśmy umowy na 
instalację naszych systemów Master-
-Key, które oferują nowoczesną kontro-
lę dostępu do pomieszczeń i budynków, 
zapewniając wygodę i  bezpieczeństwo 
jednocześnie. Polegają na otwieraniu 
jednym kluczem wszystkich lub tylko 
części pomieszczeń. Efektem targów 
SACROEXPO 2014 były na przykład in-
stalacje systemu w  Szczyrku u  księży  
salezjanów, w Wiśle także u salezjanów, 
oraz w  jednej parafii w  Mielcu i  Wólce 
Niedźwieckiej. Dlatego w tym roku tak-
że postawiliśmy na SACROEXPO i zapre-
zentowaliśmy samą sprawdzoną ofertę. 
Muszę powiedzieć, że zainteresowanie 
znów było duże. Czekamy, więc na ko-
rzyści z tegorocznej edycji targowej.  

Grzegorz  
Burek

GLOBEnergia 
Kraków

- Targi SACROEXPO cenimy przede 
wszystkim za propagowanie efektywno-
ści energetycznej w obiektach sakralnych. 
Organizowany przez redakcję GLOBEner-
gia Pasaż Energetyczny bardzo dobrze 
wpisuje się w tematykę targów. Ze wzglę-
du na zróżnicowaną ofertę firm i szeroki 
przegląd prezentowanych technologii od 
wielu lat cieszy się dużym zainteresowa-
niem i okazuje się niezwykle potrzebny. 
Pasaż Energetyczny zapewnia porady 
profesjonalistów w zakresie nowocze-
snych systemów zarządzania energią. 
Podczas SACROEXPO służymy radą zako-
nom i administratorom obiektów sakral-
nych – kościołów, plebanii, szpitali czy 
hospicjów - jak, spośród ofert dostępnych 
na rynku, wybierać systemy efektywne, 
nowoczesne i oszczędne. 

W tegorocznym Pasażu podczas 
SACROEXPO uczestniczyły, między in-
nymi, firmy: Viessmann, Nibe, Dimplex, 
Martech Plus, Hennlich, Pracownia pro-
jektowa Domy Czystej Energii, Atlantic, 
Galmet, Immergas oraz Daikin.

Wywiady
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SACROEXPO z licznymi nagrodami
Doceniono oryginalne produkty 
i aranżacje stoisk

Medale honorowe, nagrody i wyróż-
nienia od lat towarzyszą kieleckiej wy-
stawie sakralnej. Są wyrazem uznania 
dla pracy, kreatywności i zaangażowania 
w  rozwój branży.  Tegoroczna obfito-
wała w liczne nagrody, które przyznane 
zostały firmom i prezentowanym na sto-
iskach produktom. O przyznaniu nagród,  
po długich naradach, zadecydowała 
specjalnie powołana komisja. W  wielu 
firmach, na honorowym miejscu wyeks-
ponowane są kieleckie nagrody, jako 
uznanie wysokiej jakości usług i  ofero-
wanych produktów.

Nagrodzeni w 2015 roku zostali:

Medalem Honorowym im. J E  
Prymasa ks. Józefa Kardynała Glem-
pa - PRACOWNIA WITRAŻY ARTY-
STYCZNYCH WIERA I ROMAN GODLEW-
SCY z  Ciechanowic za zespół witraży 
z  kościoła parafialnego w  Zuzeli doku-
mentujący życie sługi bożego ks. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w 40 roczni-
cę istnienia firmy.

Medalem Honorowym JE Pryma-
sa Polski ks. Abp. Wojciecha Polaka 
- ZGROMADZENIE SIÓSTR WESTIAREK 
JEZUSA z  Warszawy za ręcznie wyko-
nany haft Matki Bożej Dobrej Śmierci  
na kolumnie ornatu.

Nagrodą Honorową JE Biskupa 
Kieleckiego ks. Jana Piotrowskiego 

- KRAKOWSKI ZAKŁAD WITRAŻÓW S.G. 
Żeleński Sp. z o.o. z Krakowa za witraże 
do kaplicy przy Sanktuarium Matki Bo-
skiej Kębelskiej w Wąwolnicy „ZWIASTO-
WANIE” I „WNIEBOWZIĘCIE”.

Medalem PER ARTEM AD EXCEL-
SIS - PRACOWNIA KONSERWACJI AR-
CHITEKTURY, MALATRSTWA I  RZEŹBY 
z Torunia.

Medale Targów SACROEXPO 
2015 otrzymali: PRACOWNIA LUDWI-
SARSKA JANA FELCZYŃSKIEGO – PIOTR 
OLSZEWSKI z  Przemyśla oraz RDUCH 
BELLS & CLOCKS – GRZEGORZ KLYSZCZ 
z Czernicy za dzwon „Mieszko i Dobra-
wa” – pomysł i  realizację w  uczczeniu 
1050 rocznicy Chrztu Polski.

Wyróżnienia przypadły firmom:  
ART10.PL z  Łodzi za projekt i  wyko-
nanie Drogi krzyżowej w  kościele 
parafialnym w  Miętnem w  technice 
fresku strukturalnego; SAKRA-SZTU-
KA SAKRALNA S.C. JÓZEF, TADEUSZ, 
RAFAŁ CHORĄŻY z  Bielska-Białej  
za umiejętność ukazania tajemnicy eu-
charystii na podstawie oryginalnego 
obrazu „Chrystus udzielający dzieciom 
Komunię Świętą”; P.P.H.U. MOHORT 
TOMASZ STROGULSKI z Wrocławia za 
zestaw postaci do szopki bożonaro-
dzeniowej.

Medal SACROEXPO 2015 za ory-
ginalny i  nowoczesny sposób aranżacji 
stoiska targowego - HAFTINA, Piotrków 
Trybunalski.

11 firm docenionych 
przez  
Jego Ekscelencję  
Paisjusza 

Kielecką wystawę sakralnej branży 
odwiedził, już po raz kolejny, JE Biskup 
Gorlicki Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego w  Polsce. Z  zainteresowa-
niem oglądał ekspozycje na stoiskach, 
słuchał o nowościach i oryginalnych pro-
duktach. Pamiątkowymi listami pochwal-
nymi za szerzenie wiary wyróżnił aż 11 
firm. Wśród grona docenionych znaleźli 
się: Ludwisarnia Felczyńskich, Doroshen-
ko Entrepreneur, Pracownia Rzemiosła 
Artystycznego Piotra Adamczyka, Ha-
ftina, Urbanowicz – Haft, Wrzos, Art10.
pl, Karal, Orthotex, ALBA Plus i Fundacja 
Eklezja.

Nagrody przyznawane podczas SACROEXPO to uznanie wysokiej jakości usług.

Biskup Paisjusz tradycyjnie zwiedzał targo-
we stoiska.
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Targom SACROEXPO 2015 
towarzyszyła wystawa 
rzeźby sakralnej autorstwa 
profesora Wincentego Kućmy, 
nagrodzonego w tym roku 
Medalem Papieskiej Rady ds. 
Kultury „Per Artem ad Deum”. 
Jeden z najwybitniejszych 
polskich rzeźbiarzy, medalistów 
i projektantów przestrzeni 
sakralnych, zaprezentował 
kilkadziesiąt prac.

Sacrum zaklęte  
w formie

Wincenty Kućma podczas uroczystego 
otwarcia wystawy, podkreślał, że jego pra-
ce zawsze powstają z miłości. Na zdjęciu  
z reżyserem teatralnym Leszkiem Mądzi-
kiem. (po lewej), laureatem „Per Artem ad 
Deum 2008”.

Jednym z gości wystawy był biskup diecezji 
kieleckiej Jan Piotrowski.

Profesor Kućma chętnie dzielił się wspo-
mnieniami o tym, jak powstawały jego pra-
ce.

Na zdjęciu, od lewej: dr Andrzej Mochoń – 
prezes Targów Kielce, prof. Wincenty Kuć-
ma, Bożena Staniak – wiceprezes Targów 
Kielce, biskup Jan Piotrowski.

Duże wrażenie na od-
wiedzających wystawę 
robiło, między innymi 
Popiersie Chrystusa.
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Gala SACROEXPO 2015

Mistrzowski koncert
Emocjonujący koncert profesora Krzysztofa Pendereckiego 
i niezwykłe wystawy - rzeźb profesora Wincentego Kućmy 
oraz cennych książek niemieckiego Wydawnictwa Herder 
uświetniły SACROEXPO 2015. Trzech tegorocznym laureatów 
Medalu Papieskiej Rady ds. Kultury - „Per Artem Ad Deum” 
uhonorowano podczas wielkiej gali w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce.                                                                                             

Blisko 700 gości, którzy wypełnili po brzegi salę 
Omega, wysłuchało koncertu utworów światowej sławy 
kompozytora profesora Krzysztofa Pendereckiego. Cen-
trum Kongresowe zamieniło się w profesjonalną salę 
koncertową, z doskonałą akustyką i podniosłym klima-
tem gali. Utwory skomponowane przez prof. Penderec-
kiego wykonali muzycy Filharmonii Świętokrzyskiej pod 
kierunkiem Jacka Rogali. Były to: De Profundis z Sied-
miu Bram Jerozolimy i Adagio z 3. Na zakończenie gali  
w Ciacconie z Polskiego Requiem, kieleckich artystów 
poprowadził sam mistrz Penderecki.

Tegoroczni laureaci Medalu 
Papieskiej Rady ds. Kultury 
„Per Artem ad Deum”(od lewej): 
profesor Wincenty Kućma, 
Volker Resing, profesor
 Krzysztof Penderecki.
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Mistrz Penderecki podczas swego koncertu.

Publiczność wypełniła po brzegi salę koncer-
tową.

Volker Resing z nagrodzonego Wydawnictwa 
Herder podczas otwarcia wystawy cennych 
książek.

Wyjątkowy koncert utworów  
Krzysztofa Pendereckiego 
w Sali Omega Targów Kielce.

Medale „Per Artem Ad Deum”

Mistrzowski koncert
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Mieszko i Dobrawa, pierwsza 
książęca para dynastii Piastów 
oraz 1050 rocznica chrztu  
Polski, stały się inspiracją dla 
stworzenia niezwykłego dzwonu. 

Można go było podziwiać podczas 
targów SACROEXPO w  Targach Kielce. 
Jego okazały wygląd i brzmienie było 
atrakcją dla zwiedzających wystawę.

Dzwon waży 220 kilogramów, 
powstał w  maju 2015 roku w  Pra-

cowni Ludwisarskiej Jana Felczyń-
skiego. Do odlewu wykorzystano 
stop miedzi i  cyny. Jego dźwięk d/2 
został specjalnie dobrany ze wzglę-
du na jego szlachetność i  dostojeń-
stwo. Ornamenty dzwonu nawiązują  
do ikonografii i zabytków związanych 
z książęcą parą. Ciekawostką związa-
ną z powstawaniem dzwonu jest fakt, 
że przy procesie odlewania był obec-
ny arcybiskup Wojciech Polak, prymas 
Polski, który odcisnął w dzwonie swój 
pierścień.

Dzwon Mieszko i Dobrawa był atrakcją targów 16 edycji.

Wiele spotkań poruszało nowoczesne po-
dejście do ważnych kwestii wiary.

Książęca para 
na kieleckich 
targach

Tweetując z Bogiem  
- nowoczesne 
podejście do wiary

Jak dotrzeć do młodzieży z prze-
słaniem wiary we współczesnym 
świecie? Wykorzystując nowoczesne 
aplikacje multimedialne. Darmowa 
aplikacja na smartfony „Tweetując 
z  Bogiem” oraz książka pod tym sa-
mym tytułem, stały się tematem cie-
kawych warsztatów podczas targów 
SACROEXPO 2015 w Kielcach. 

Nowoczesne podejście do waż-
nych kwestii wiary, okazuje się 
szczególnie przydatne, by docierać  
do młodych ludzi, jak również dla 
osób niewierzących. Autor projektu 
„Tweetując z Bogiem”  ks. dr Michel 
Remery z  diecezji Rotterdam w  Ho-
landii  był gościem SACROEXPO.  

Aplikacja udostępnia na przykład 
teksty Mszy Świętej, modlitwy, czy 
200 pytań i  odpowiedzi, zwanych 
tweetami na tematy dotyczące wiary. 
Pierwotnie były to pytania zadawa-
ne księdzu za pośrednictwem Twit-
tera. Projekt „Tweetując z  Bogiem” 
przedstawiał uczestnikom specjalnych 
warsztatów ks. Grzegorz Zakrzew-
ski z  KUL. – Warto wykorzystywać 
aplikacje multimedialne, przestrzeń 
Twittera i Facebooka, by głosić słowa 
Ewangelii. Tego uczyliśmy podczas 
warsztatów w Targach Kielce – mówił.  
Warsztaty zgromadziły wielu zainte-
resowanych.
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Dziennikarze pism parafialnych  
na warsztatach
Jak przeprowadzić wywiad, jak 
napisać interesujący reportaż? - takie 
praktyczne wskazówki uzyskali 
dziennikarze pism parafialnych, 
którzy wzięli udział w warsztatach 
SACROMEDIA, zorganizowanych 
podczas Międzynarodowej Wystawy 
Budownictwa i Wyposażenia 
Kościołów, Sztuki Sakralnej 
i Dewocjonaliów.    

Trzecia edycja bezpłatnych spotkań 
z  profesjonalistami, zgromadziła kilku-
nastu redaktorów z  gazet przykościel-
nych i parafialnych. Podczas warsztatów 
doświadczeni dziennikarze opowiadali 
zainteresowanym o  tajnikach warszta-
tu i  swojej pracy. Uczestnicy mieli oka-
zję zapoznać się ze szczegółami pracy 
redaktor Małgorzaty Bartas-Witan, 
znanej dziennikarki Redakcji Katolickiej 
Polskiego Radia, która podpowiadała. 
jak ciekawie przeprowadzać wywiad.  
O  sztuce przygotowywania interesu-
jącego  reportażu mówiła redaktor 
Agnieszka Dziarmaga z  Tygodnika Ka-
tolickiego „Niedziela”. Natomiast znany 
dziennikarz i  publicysta, Cezary Pytlos, 
pracujący między innymi dla „Pulsu Biz-
nesu” i  „Rzeczpospolitej” przekonywał  
o roli analizy w prasie drukowanej.

Wygrane w Loterii
SACROEXPO 
2015

Jak co roku, podczas targów 
odbywała się loteria promocyjna 
dla osób konsekrowanych, organi-
zowana przez Targi Kielce. Każde-
go dnia odbywały się losowania 
nagród. 

Telefon APPLE IPHONE 5C 8GB 
4.0. wygrał ksiądz Piotr Bednarz 
z Sulimierzyc. Nagrody w postaci 
pielgrzymek do Fatimy, ufundo-
wanych przez Franciszkańskie 
Biuro Turystyczno-Pielgrzymko-
we PATRON TRAVEL, wygrali: 
siostra Miriam Sylwia Michalak 
z Częstochowy, siostra Stefania 
Suma John z Kupienin, ksiądz Jan 
Deptuła i ksiądz Stanisław Malec z 
Chełmiec. Kolejna edycja loterii z 
atrakcyjnymi nagrodami już  
w 2016 roku. Zapraszamy.

Na zdjęciu, od lewej: ojciec Zbigniew Swęd, prezes Patron Travel, siostra Stefania Suma John  
z Kupienin oraz menedżer targów Robert Frąk.

Warsztaty i seminaria podczas SACROEXPO uzupełniały targową formułę.
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17. edycja kieleckiej wystawy SACRO-
EXPO już zyskała znamienitych patro-
nów honorowych - Prymasa Polski Księ-
dza Arcybiskupa Wojciecha Polaka oraz 
Jego Eminencję, Wielce Błogosławione-
go Sawę Prawosławnego Metropolitę 
Warszawskiego i całej Polski. 16 lat do-
świadczenia Targów Kielce w organiza-
cji Międzynarodowej Wystawy Budow-
nictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki 
Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO 
to gwarancja wydarzenia na najwyższym 
poziomie. Połączenie przed 6 laty wy-
stawy  z Europejskim Salonem Nowych 
Technologii dla Muzeów, Konserwacji 
Zabytków i Dziedzictwa Narodowego 
EXPOSITIO doskonale uzupełniło zasięg 
branżowy obu czerwcowych imprez.  

Liderzy i udane 
debiuty

Dlatego to właśnie w Kielcach co roku 
spotykają się liderzy szeroko rozumianej 
sakralnej branży, ale także debiutanci 
rynku - całkiem nowe firmy, które są za-
powiedzią ciekawych dróg rozwoju dla 
wielu wystawców i owocnych kontaktów 
biznesowych. Wsparciem dla naszych go-
ści zawsze są merytoryczne seminaria, 
warsztaty, konferencje, cieszące się popu-
larnością.

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.anna@targikielce.pl

Zapytaj o ceny
promocyjne
www.sacroexpo.pl

Wygodny dojazd, 
nowoczesna 

infrastruktura
To, co cenią w  Targach Kielce za-

równo wystawcy, jak i  liczni zwiedza-
jący SACROEXPO to wygodny dojazd 
do obiektów targowych i nowoczesna 
infrastruktura: parkingi, hale o  euro-
pejskim standardzie, Centrum Kon-
gresowe, umożliwiające organizację 
wydarzeń towarzyszących targom - 
od konferencji, po uroczyste koncerty 
i gale. 

Wydarzenia kulturalne, promujące 
kulturę wysoką, jakie towarzyszą SA-
CROEXPO sprawiają, że targi zyskały 
zupełnie nowe oblicze. 

Medialna promocja
Wystawa w  Kielcach to również 

szansa na promocję w  mediach.  
Co roku SACROEXPO odwiedzają 
dziennikarze prasy, radia, telewizji 
i  portali internetowych o zasięgu lo-
kalnym oraz ogólnopolskim. W  2015 
roku podczas imprezy akredytowało 
się ich 44. W trakcie i po targach po-
wstały 142 medialne informacje. 

SACROEXPO 2016
ważne daty

31.12.2015
ostateczny termin obowiązywania 

specjalnej oferty cenowej  

na wynajem powierzchni

3.06.2016 
ostateczny termin przesyłania 

wpisów do katalogu targowego 

(poprzez pocztę e-mail)

19.06.2016 
 ostateczny termin nadsyłania 

zgłoszeń do konkursu na najlepszy 

produkt prezentowany na targach

20.06.2016 
uroczyste otwarcie 

targów SACROEXPO

Całą branżę spotkasz  
w Kielcach. Jedyne takie 
targi w Polsce

Partnerzy targów:

Targi Kielce to nowoczesna infrastruktura i wygodny dojazd, atuty cenione przez wystawców 
i zwiedzających.


