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sakralna i duchowość spotykają biznes.
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Kościół od wieków 
łączony był z kulturą,  
o czym świadczy 
bogate dziedzictwo 
sztuki sakralnej  
i liturgicznej. Duet ten, 
choć wymagający, 
pomimo upływu czasu 
niesie z sobą poważną 
misję. Przywołuje 
historię, wyraża emocje, 
a z biznesowym 
akompaniamentem 
rozwija i promuje 
sztukę – tę przez  
duże „S”. 

Już od 20 do 22 czerwca w Targach 
Kielce odbędzie się XVII Międzynarodowa 
Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Ko-
ściołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów 
SACROEXPO – wydarzenie, które od lat  
z sukcesem łączy sakrum ze światem bizne-
su. Serdecznie zapraszamy!

SACROEXPO to najważniejsze wyda-
rzenie branży sakralnej w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Targi, które co roku 
przyciągają do Kielc blisko 5000 zwiedzają-
cych, obfitują we wszystko to, co potrzebne  
do funkcjonowania parafii. Podczas wy-
stawy prezentowane są najnowsze trendy  
z zakresu mody kościelnej, sztuki sakralnej  
i dewocjonaliów. Tutaj można zapoznać się  
z bogatą ofertą wyposażenia kościołów, a tak-
że nowymi technikami w budownictwie sakral-
nym oraz w dziedzinie konserwatorskiej.

SACROEXPO to jedyne miejsce  
na świecie, gdzie wręczany jest Medal 
Papieskiej Rady do spraw Kultury Per Ar-
tem ad Deum. Otrzymują go artyści lub 
instytucje, których dorobek artystyczny 
przyczynia się do rozwoju kultury i kształ-
tuje duchowość człowieka. Tegorocznymi 
laureatami Medalu są Antonina Krzysztoń 
– pieśniarka, kompozytorka, autorka tek-
stów, Arvo Pärt – estoński kompozytor mu-
zyki chóralnej i instrumentalnej oraz Arnal-

Wielkie trio ponownie 
w Kielcach

do Pomodoro – włoski rzeźbiarz i złotnik. 
Nagrody, jak co roku, wręczone zostaną  
w czasie uroczystej gali, którą uświetni wy-
stęp Antoniny Krzysztoń z zespołem. 

Co roku rangę wydarzenia podkreśla 
obecność wielu dostojników i przedstawicieli 
władz kościelnych. Dużym zainteresowa-
niem cieszą się liczne konferencje, wystawy, 
spotkania artystyczne towarzyszące targom. 

Kościół. Sztuka. Biznes.

Targi prezentują najnowsze trendy mody ko-
ścielnej, dewocjonaliów i sztuki sakralnej

 SACROEXPO odwiedzają goście z całego świata
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W programie nadchodzących targów znaj-
duje się między innymi konferencja muzeal-
ników „Muzea naszych czasów”, konferencja 
„Kościoły naszych czasów”, a także IX Forum 
SACROENERGIA. W czasie wystawy zapla-
nowano też kolejną edycję warsztatów dla 
redakcji gazet parafialnych SACROMEDIA. 

Targi w Kielcach to, oprócz bogatej ofer-
ty produktów i wyjątkowych wydarzeń to-

warzyszących, doskonała atmosfera. Przez 
kilkanaście lat organizacji SACROEXPO, 
można było zaobserwować, jak tworzyła się  
i jednoczyła branża sakralna. Wraz z targa-
mi rozwijały się relacje wystawców i zwie-
dzających, co w dużej mierze owocowało 
kontraktami biznesowymi. Wystawa dała już 
początek wielu współpracom, które trwają 
aż do dziś. 

SACROEXPO

Największe  
w Europie Środkowo-

Wschodniej

trendy, inspiracje

wymiana doświadczeń

atrakcyjne oferty

zwiedzających

5000

wystawców

300

krajów

13

Targi sakralne w Kielcach to również doskonała atmosfera
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Głosy naszych 
wystawców Rozmowa z Biskupem Diecezji Kieleckiej 

JE Janem Piotrowskim

Łączenie wiary 
i kultury jest 
nagradzane w czasie 
targów medalem 
Papieskiej Rady ds. 
Kultury „Per artem 
ad Deum”. Artyści 
nieustannie podejmują 
się takiego łączenia.

Każda kultura jest godna Ewangelii, jak 
uczył Ojciec Święty Jan Paweł II. Dlatego 
łączenie wiary i kultury jest czymś bardzo 
sensownym, wręcz naturalnym, ponieważ 
dotyczy to człowieka, który swoje duchowe 
bogactwo inspirowane Ewangelią materia-
lizuje w sztuce różnego rodzaju. Im subtel-
niejsza dusza, tymbardziej zachwycające 
są dzieła, które mogą dotyczyć wszystkich 
dziedzin twórczości artystycznej począw-
szy od rzeźby i obrazu, po muzykę i dzieła 
literackie. Cieszę się, że nagroda Papieskiej 
Rady ds. Kultury „Per Artem ad Deum” wy-
raża ten związek i nagradza artystów w ob-
szarze takiej działalności.

Przez wiele lat Jego Ekscelencja peł-
nił posługę misyjną w Republice Konga 

w Afryce. Jak w krajach afrykańskich wy-
gląda twórczość sakralna?

Rzeczywiście jako młody kapłan w la-
tach 1985–1991 pracowałem w ówczesnej 
Ludowej Republice Konga, a kraj ten leży 
niejako w sercu Afryki, bowiem przez niego 

przebiega równik. Dziś z perspektywy cza-
su i znajomości problemów tego kontynen-
tu i żyjącego tam Kościoła mogę stwierdzić, 
że w Kongo dominowała jeszcze europej-
ska architektura kościołów. Propozycje sa-
kralne w sztuce wyrażały się w niewielkich 
rzeźbach, czy malowidłach ścian tamtej-
szych świątyń. Najbardziej dostrzegalna 
twórczość artystyczna wyrażająca „kon-
gijskiego ducha” to liturgia ze swoim śpie-
wem, rytmem i ubiorami liturgicznymi. Na-
tomiast, mając możliwość poznania innych 
krajów, np. Kamerunu dostrzegałem tam 
więcej twórczości lokalnej, a wyjątkowym 
krajem pod tym względem jest dawny Zair, 
dziś Demokratyczna Republika Konga.

Jak Jego Ekscelencja wspomina lata 
spędzone w Afryce? Co utkwiło najbar-
dziej w pamięci JE Biskupa?

Czas spędzony w Kongo był dla mnie 
poniekąd nagrodą, nawet jeśli pobyt w Afry-
ce ma swoją cenę. Poznanie języka munu-
kutuba i obyczajów, oczekiwań ludzi i pra-
ca z nimi na wielu płaszczyznach uczyła 
mnie pokory, ale też dawała ogrom radości 

JE Biskup Jan Piotrowski w czasie ubiegłorocznego otwarcia targów

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich od lat na kieleckich targach promuje kulturę afrykańską  
z różnych krajów tego kontynentu

Afrykański 
duch
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Miejsce gdzie biznes  
spotyka sie ze sztuką

W latach 2000–2010 JE bp Jan Piotrow-
ski pełnił, z nominacji Kongregacji ds. Ewan-
gelizacji, funkcję dyrektora krajowego Papie-
skich Dzieł Misyjnych w Polsce. Ponadto 24 
marca 2003 r. papież Jan Paweł II mianował 
go członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji 
Narodów. W czerwcu 2001 r. Konferencja 
Episkopatu Polski powołała go na konsulto-
ra Komisji ds. Misyjnych. 

Pasją JE są misje. Poza zdolnościami 
duszpasterskimi charakteryzują go szerokie 
zainteresowania naukowe w zakresie misjo-
logii, historii misji, antropologii kulturowej.

i satysfakcji, że mogę być z nimi na dobre  
i na złe. Afrykę zapamiętałem mile poprzez 
poznanych ludzi, ich serdeczność i otwar-
tość, a także przez ich mądrość zawartą 
w przysłowiach. Jednym z nich jest to tak 
piękne: „Inzo ya ndiku ke ntama ve”. Dom 
przyjaciela nie jest nigdy daleko.

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich 
od lat bierze udział w targach SACRO-
EXPO. Jak się łączą sztuki sakralne z tak 
odległych i odmiennych kultur? 

Gratuluję Stowarzyszeniu Misji Afry-
kańskich uczestnictwa w Sacroexpo, a tym 
samym promocji kultury afrykańskiej z róż-
nych krajów tego wielkiego kontynentu. Bo-
wiem dzięki tej obecności otwierają oczy 
wielu ludziom, bywalcom tego wydarzenia, 
że Afryka potrafi wyrazić się w sztuce, która 
jest owocem jej kultury, wiary i dziedzictwa 
minionych pokoleń. Chcę tym samym za-
uważyć, że Afryka ma niewiele do zapro-
ponowania w dziedzinie techniki, ponieważ 
sama korzysta z techniki europejskiej. Może 
jednak podzielić się z nami wartościami du-
chowymi, które są znacznie ważniejsze niż 
nowoczesne technologie.

Ks. Jan Piotrowski,
JE Biskup Kielecki

Rozmowa z Jego Ekscelencją Najprze-
wielebniejszym Paisjuszem, biskupem 
gorlickim.

Od wielu lat biskup uczestniczy w tar-
gach SACROEXPO. Czy to wydarzenie 
na stałe wpisało się w kalendarz?

Tak oczywiście, cały czas myślę 
o wystawie, co nowego jeszcze stworzycie. 
Uczestniczę w niej od 2008 roku. Zawsze 
jestem niezmiernie zadowolony z tego,  
że widzę w Targach stałych wystawców, 
którzy są rokrocznie, ale przybywają także 
i nowi. SACREXPO prezentuje zróżnicowa-
ną ofertę, nie tylko dla Kościoła rzymsko-ka-
tolickiego. Moja obecność świadczy o tym, 
że jest to karta otwarta także dla wszystkich 
chrześcijan, dla prawosławnych i na ewan-
gelików, protestantów, dla wszystkich ludzi 
współpracujących z Kościołem.

Czy ma biskup swoich wyjątkowo 
ulubionych wystawców?

Mam sympatię właściwie do tych, z któ-
rymi spotykam się co roku. Miło spotkać 
tutaj w Targach Kielce, że tak brzydko się 

Jego Ekscelencja Najprzewieleb-
niejszy Paisjusz biskup gorlicki – polski 
biskup prawosławny, wikariusz diecezji 
przemysko–nowosądeckiej. 

Przyszły biskup złożył śluby mona-
styczne 6 kwietnia 1989 r. w monasterze 
św. Onufrego w Jabłecznej. 7 kwietnia 
1989 r. przyjął święcenia diakońskie,  
a 8 kwietnia 1989 r. – kapłańskie. W 1992 
ukończył Seminarium Duchowne w Ja-
błecznej, a w 1998 studia magisterskie na 
Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwer-
sytetu w Preszowie na Słowacji. W 2001 r. 

Jego Ekscelencja 
Najprzewielebniejszy 
Paisjusz

wyrażę, starych przyjaciół. Z wieloma firma-
mi też współpracujemy. Najdłużej współpra-
cujemy z Ludwisarnią państwa Felczyńskich 
z Taciszewa. Przyjeżdżam dlatego też, żeby 
się chociażby zobaczyć z nimi. 

Tutaj na targach SACROEXPO biznes 
spotyka się ze sztuką. Jak się to, zda-
niem Biskupa przejawia?

Ze strony Kościoła mogę powiedzieć 
to, iż targi bardzo dużo wnoszą do naszego 
życia codziennego. Na przykład jeśli mowa 
o pracach konserwatorskich. W Targach 
Kielce poznajemy nowe technologie konser-
watorskie, jakieś nowinki. To bardzo pomaga 
nam w naszym życiu codziennym. Uważam 
też, że samo oparcie targów na sferę sa-
kralną pomaga ludziom, którzy zajmują się 
produkcją. Często są wyznawcy Kościoła 
rzymsko–katolickiego i innych kościołów, ale 
często są to też ludzie niewierzący. Myślę, że 
tutaj rozmowa z osobą duchowną jest swego 
rodzaju misją. I w tym miejscu chciałbym zło-
żyć wielkie podziękowania na ręce pana pre-
zesa i całego zespołu. Pomagacie kościoło-
wi i pomagacie ludziom odnaleźć prawdę.

obronił doktorat na tejże uczelni. W latach 
1989–1990 pełnił funkcję referenta kan-
celarii biskupa lubelskiego i chełmskie-
go Abla oraz niósł posługę kapłańską 
w parafii prawosławnej w Tomaszowie 
Lubelskim i Bończy. W latach 1992-1996 
był dziekanem monasteru św. Onufrego 
w Jabłecznej i administratorem parafii 
prawosławnej w Sławatyczach, zaś póź-
niej – w latach 1996–1999 – namiestni-
kiem monasteru i proboszczem parafii 
przyklasztornej. W latach 1999–2001 był 
kapelanem monasteru św. Marty i Marii 
na Świętej Górze Grabarce. Od 2001 r. 
jest prorektorem i wykładowcą teologii 
pasterskiej w Prawosławnym Semina-
rium Duchownym w Warszawie. W latach 
2003–2007 był proboszczem parafii św. 
Jana Klimaka w Warszawie na Woli. 

Decyzją Świętego Soboru Biskupów 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego z 20 marca 2007 r. ks. 
archimandryta Paisjusz został wybrany 
na biskupa piotrkowskiego, wikariusza 
diecezji łódzko–poznańskiej. Chirotonię 
biskupią przyjął 13 kwietnia 2007 r. w ka-
tedrze metropolitalnej św. Marii Magdale-
ny w Warszawie. Od marca 2009 r. jest 
wikariuszem diecezji przemysko-nowosą-
deckiej, z tytułem biskupa gorlickiego. 

JE Biskup Jan Piotrowski w trakcie zwiedzania

10 SACROEXPO 
news 5



Głosy 
wystawców

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

W targach SACROEXPO uczestni-
czymy od kilkunastu edycji i z całą świa-
domością mogę powiedzieć, że będzie-
my tu zawsze! Doskonała organizacja, 
duża liczba zwiedzających duchownych 
oraz oprawa wystawy, której mogą po-
zazdrościć europejskie ośrodki wysta-
wiennicze sprawiają, że targi w Kielcach 
to dla nas najważniejsze branżowe wy-
darzenie. SACROEXPO przyciąga swym 
rozmachem wielu księży, hurtowników, 
dzięki czemu mamy niepowtarzalną oka-
zję zaprezentowania swoich produktów. 
Targi sprzyjają długotrwałym relacjom 
z naszymi klientami – tutaj możemy się 
spotkać, porozmawiać i wymienić do-
świadczenia przy domowym ciescie, któ-
re stało się już tradycyjnym elementem 
naszego stoiska. W takiej atmosferze 
bardzo dobrze się sprzedaje i robi zaku-
py. 

Podczas tegorocznych targów zapre-
zentujemy bogatą ofertę świec, a wśród 
nich kilka nowości z kategorii świec zalewa-
nych, olejowych czy paschalnych. Jak co 
roku pokażemy też ciekawe przykłady ręcz-
nie robionych zdobień i dekoracji. Na gości 
wystawy czekać będzie również specjalna, 
indywidualna oferta, dzięki której będą mo-
gli dopasować zamówienie do własnych 
potrzeb i okazji.

Firma Haftina Atelier współpracuje 
z targami SACROEXPO już kilkanaście 
lat. Z roku na rok ta współpraca nabiera 
tempa, co widać po sukcesywnym po-
większaniu naszej powierzchni wysta-
wienniczej. 

Kielce to bardzo dobre miejsce dla 
prezentacji firm z branży sakralnej –  
tu docierają zwiedzający z różnych części 
Polski – od Przemyśla po Szczecin, od 
Białegostoku po Jelenią Górę – a także 
zagraniczni goście z krajów, takich jak 
Słowacja, Niemcy, Włochy czy Chorwa-
cja. 

Tutaj spotykamy się zarówno z klien-
tami detalicznymi, jak i partnerami han-
dlowymi – przedstawicielami hurtowni 
i sklepów. 

Rok 2016 jest szczególny dla naszej 
firmy. Obchodzimy bowiem jubileusz 
25-lecia. Z tej okazji przygotowaliśmy dla 
zwiedzających SACROEXPO specjalny 
rabat w wysokości 25% na nasze produk-
ty. W ofercie, którą zaprezentujemy pod-
czas wystawy znajdują się między innymi: 
ornaty, kapy, welony, bielizna kielicho-
wa, baldachimy, a także obrusy ołtarzo-
we. Warto dodać, że produkty zdobione  
są nową technologią sublimacji oraz ha-
ftem, co podkreśla ich walory estetyczne 
i użytkowe.

DUBIK 

Producent 
Świec

HAFTINA

Szaty  
Liturgiczne
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Kieleckie targi są najlepsze w Polsce 
– zdecydowanie przewyższają wystawy 
organizowane na przykład w Lublinie, 
Poznaniu, czy kiedyś w Toruniu. SACRO-
EXPO to skuteczne narzędzie do nawią-
zywania nowych kontaktów biznesowych 
i podtrzymywania relacji z dotychczaso-
wymi klientami. Najmocniejszą stroną 
tego wydarzenia jest frekwencja – wy-
stawę odwiedzają zwiedzający nie tylko 
z Polski, ale też Europy. Co roku staramy 
się pokazać im coś specjalnego – przy-
wozimy najbadziej prestiżowe projekty 
spośród tych, nad którymi właśnie pracu-
jemy. Nasze starania zostały wielokrotnie 
docenione w czasie targów – w 2013 roku 
zdobyliśmy Złoty Medal Targów Kielce, 
a w 2015 – Medal Honorowy Biskupa Kie-
leckiego, podtrzymując tym samym trady-
cje historycznej pracowni, kolebki polskiej 
sztuki witrażowej, która ma na koncie już 
w sumie ponad 80 medali i wyróżnień 
przywożonych z Polski i zza granicy od 
samego początku jej istnienia (1902 r.). 
Wciąż mamy jednak apetyt na więcej, bo 
nagrody przyznawane w czasie tak pre-
stiżowego wydarzenia pomagają w bu-
dowaniu świadomości, a także promocji 
naszej firmy jako marki najstarszej w Pol-
sce, opartej na tradycji, doświadczeniu 
i niezmienionej od 114 lat jakości.

Naszą ofertę przedstawiamy na tar-
gach sakralnych SACROEXPO w Kielcach 
już po raz czwarty. Są to targi na najwyż-
szym poziomie, zarówno dla wystawców 
jak i zwiedzających. Myślę, że targi kie-
leckie to wydarzenie które spokojnie może 
równać się ze światowym eventem. Do-
pracowane jest w każdym calu. Ogromna 
różnorodność i duży wybór towarów ścią-
ga klientelę z różnych zakątków Polski. 

W tym roku chcielibyśmy zaprezen-
tować szeroki wybór rzeźby sakralnej. 
Nasze figury wykonane są głównie 
z drewna takiego jak lipa i jawor. Mogą 
pozostać w wersji naturalnej, bejcowa-
nej w różnych odcieniach brązów lub 
kolorowej wykonanej farbami artystycz-
nymi zarówno wodnymi jak i olejnymi. 
Dostępne są też rzeźby pokryte 24–ka-
ratowym złotem. 

W ofercie również znajdą Państwo 
ogromny wybór figur z tworzywa sztucz-
nego. Posiadamy największy asorty-
ment w Polsce do tworzenia i dekoracji 
szopki bożonarodzeniowej (www.figury-
doszopki.pl).

Na tegorocznej edycji największą 
atrakcją będzie piękny, zabytkowy oł-
tarz romański. Zapraszamy serdecznie 
na największe sakralne wydarzenie 
w Polsce.

Studio „PRATA” jest producentem 
ekskluzywnych szat liturgicznych. Na 
targach SACROEXPO wystawiamy się 
od ich drugiej edycji i widzimy jak na 
przestrzeni lat rozwinęła się ta wystawa. 
Zarówno sama infrastruktura Targów 
Kielce, organizacja, jak również promo-
cja reprezentują najwyższy, europejski 
poziom. Dodatkowo rangę wydarzenia 
umacnia fakt, że Kielce to jedyne miej-
sce na świecie, w którym wręczana jest 
nagroda Papieskiej Rady ds. Kultury 
Per Artem Ad Deum. To wszystko, dało 
SACROEXPO wielką przewagę i pozy-
cję lidera w branży nie tylko w Polsce, 
ale również i w Europie. 

Co roku, podczas SACROEXPO 
staramy się zaprezentować jakąś no-
wość. Na najbliższą wystawę został 
wykonany ornat Maryjny z wizerunkiem 
Czarnej Madonny. Haft wykonaliśmy 
w technice 3D, łącząc haft maszyno-
wy z haftem ręcznym oraz elementami 
tkanymi. Mam nadzieję, że nasi Klienci 
przyzwyczajeni do bardzo wysokiej ja-
kości naszych wyrobów oraz niepowta-
rzalnego wzornictwa haftów opracowa-
nych i wykonanych w naszej pracowni 
będą usatysfakcjonowani. Serdecznie 
zapraszamy do odwiedzenia naszego 
stoiska.

Krakowski 
Zakład 
Witrażów  
S. G. Żeleński

PAULUS 

Rzeźba sakralna 
– Bestvater

PRATA

Pracownia krawiecka  
oraz studio projektowe

SACROEXPO 
przyciąga swym 

rozmachem wielu 
księży, zakonnic 

i hurtowników. Dzięki 
temu wystawcy mają 

niepowtarzalną okazję 
zaprezentowania 
swoich produktów 

szerokiemu  
gronu odbiorców.
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Targi są bardzo pomocnym narzę-
dziem w prowadzeniu naszej działal-
ności. Dzięki uczestnictwu w wystawie 
SACROEXPO nawiązaliśmy do tej pory 
wiele kontaktów, które często skutko-
wały współpracą biznesową. Każdego 
roku, w Kielcach wymieniamy się do-
świadczeniem, rozmawiamy z przedsta-
wicielami branży sakralnej, dostajemy 
cenne wskazówki bezpośrednio od na-
szych klientów. To ważne dla firmy, która 
chce utrzymywać najwyższą jakość swo-
ich produktów. 

Nasz udział w targach SACROEXPO 
to oprócz celów biznesowych, chęć uczest-
nictwa w wyjątkowym wydarzeniu. Wysta-
wa ta bowiem jako jedyna umiejętnie łączy 
biznes ze sztuką sakralną – tą wysoką. To 
doskonale wpisuje się w misję naszej firmy, 
jaką jest kształtowanie gustu odbiorców, 
uwypuklenie zarówno walorów estetycz-
nych, jak i jakości oferowanych produk-
tów. Dodatkową mobilizacją są również 
nagrody. Wyróżnienie, które otrzymaliśmy 
w ubiegłym roku to przypieczętowanie na-
szych starań – dbałości o grafikę oraz ja-
kość wyrobów.

Na targach w Kielcach wystawia-
my się już od 12 lat i nie wyobraża-
my sobie bez nich naszej działalności. 
Podczas SACROEXPO poznaliśmy 
bowiem co najmniej połowę naszych 
obecnych klientów. Tutaj możemy 
z nimi porozmawiać, wymienić się 
doświadczeniem i wreszcie pochwa-
lić się naszymi realizacjami. Liczba 
zwiedzających – tłumy księży i sióstr 
zakonnych stawiają tę wystawę  
na pierwszym miejscu w branży sa-
kralnej. Na uwagę zasługuje również 
doskonała organizacja Targów Kielce 
– nowoczesne hale, parkingi stanowią 
dobrą oprawę wydarzenia. 

Od kilku lat ozdobą naszego sto-
iska jest drewniany konfesjonał, któ-
rego nie może zabraknąć podczas 
tegorocznych targów. Oprócz tego 
zaprezentujemy kilka modeli ławek 
i fragment bogato rzeźbionej stal-
li gotyckiej. Specjalnie dla naszych 
klientów przygotowaliśmy ofertę reno-
wacji i regotyzacji. Wszystkich zainte-
resowanych serdecznie zapraszamy 
na nasze stoisko. 

SAKRA 

Sztuka  
Sakralna

E. i Z. Stawiccy 

Zakład  
Stolarski

Wystawa SACROEXPO, w której 
uczestniczymy od ponad dekady to wy-
darzenie niezbędne dla branży. Jedne 
z największych wydarzeń branży sa-
kralnej w Europie, co roku owocuje dla 
nas nowymi kontaktami, które z czasem 
przeradzają się w owocne współprace. 
Każdą edycję targów odwiedza bardzo 
duża liczba międzynarodowych zwie-
dzających. Na nasze stoisko trafiają 
goście zarówno ze wschodniej, jak i za-
chodniej Europy. Światowy poziom tego 
wydarzenia zdecydowanie wyróżnia je 
na tle innych, organizowanych w Pozna-
niu, Lublinie czy kiedyś w Toruniu. Pięk-
ne, komfortowe obiekty Targów Kielce, 
parkingi i zaplecze hotelowe to kolejne 
atuty organizatora. 

W czasie tegorocznej edycji pokaże-
my bogatą gamę kadzideł, w tym mię-
dzy innymi kadzidła żywiczne, proszko-
we, ziołowe, greckie i żywice naturalne 
oraz węgielki trybularzowe. Jako im-
porter przywieziemy do Kielc produkty 
światowych marek, a jako producent 
zaprezentujemy nasze znane i cenione 
wyroby.

PREMA 

Kadzidła,  
żywice  
aromatyczne, 
węgielki

Jedną z ciekawostek, 
prezentowanych podczas 
ubiegłorocznych targów 

SACROEXPO, był dzwon 
„Mieszko i Dobrawa”. 

Ważący 220 kilogramów 
eksponat powstał 

w Pracowni Ludwisarskiej 
Jana Felczyńskiego, 

w maju 2015 roku. Po raz 
pierwszy można go było 
podziwiać na kieleckiej 

wystawie.
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Wystawę Muzeum 
Diecezjalnego otworzy 
JE Paul Iby. W tym roku 
w Targach Kielce już po 
raz siódmy odbędzie 
się Europejski Salon 
Nowych Technologii dla 
Muzeów, Konserwacji 
Zabytków i Dziedzictwa 
Narodowego EXPOSITIO 
– impreza dedykowana 
firmom oferującym 
produkty z zakresu 
muzealnictwa i ochrony 
zabytków. 

Stały rozwój tej dziedziny wymaga dostę-
pu do wiedzy na temat nowoczesnych tech-
nologii i najnowszych produktów. Ta wysta-
wa stanowi platformę do dyskusji, wymiany 
myśli i nowatorskich pomysłów oraz rozwią-
zań stosowanych we współczesnym mu-
zealnictwie. Temu wydarzeniu towarzyszy 
Międzynarodowa Konferencja Muzealników 
MUZEA NASZYCH CZASÓW, gromadząca 
dyrektorów i decydentów 
muzealnictwa. Jest to 
również miejsce inte-
gracji środowiska mu-
zealników. W tym 
roku tematem wio-
dącym konferen-

cji będzie „Per Artem ad Deum”. 
Ks. Paweł Tkaczyk, dyrektor Muzeum 

Diecezjalnego w Kielcach, jest współorga-
nizatorem kieleckiego spotkania muzealni-
ków.

Jak w tym roku zapowiada się konfe-
rencja Muzea Naszych Czasów?

- Uczestnikami konferencji, są głównie 
dyrektorzy muzeów kościelnych, których 
w Polsce jest ponad 60, ale oczywiście mile 
widzianymi uczestnikami są wszyscy, któ-
rym bliska jest sztuka sakralna, zarówno 
w kontekście historycznym jak i współcze-
snym. Wśród wykładowców będzie m.in. 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, jednocze-
śnie generalny konserwator zabytków, pani  
dr Magdalena Gawin. Janusz Sobczyk, bę-
dzie reprezentował twórców współczesnych, 
tworzących sztukę do wnętrz sakralnych. 
Najbardziej ciekawe są ostatnie godziny 
konferencji, czas poświęcony na dysku-
sje, na wymianę własnych doświadczeń.  
To jest o tyle ważne, że takie doświadczenia 
pozwalają wypracować formy współpracy. 
W ubiegłym roku spotkanie zakończyło się 
stwierdzeniem, by wspólnie organizować, 
wystawy, które byłyby pokazywane w róż-
nych częściach kraju.

W jakiej kondycji są muzea diecezjalne?
- W bardzo różnej. Większość z tych mu-

zeów jest prywatna, a więc troska i zaanga-
żowanie osób, które są odpowiedzialne za 
nie jest głównym motorem, który pozwala 

funkcjonować tym miejscom. W pra-

Muzea naszych czasów
Rozmowa z Księdzem Pawłem Tkaczykiem

wie są one traktowane jako muzea prywat-
ne, jednak przechowujące i udostępniające 
wspaniałe skarby sztuki sakralnej, będące 
pamiątkami naszej kultury narodowej.

 
Podczas targów SACROEXPO kielec-

kie Muzeum Diecezjalne jest organizato-
rem wystawy. Co tym razem zaprezentu-
je w targowej hali wystawowej?

- W tym roku będziemy mogli podziwiać 
piękną wystawę fotograficzną, którą otwo-
rzy ksiądz biskup doktor Paul Iby, również 
tegoroczny laureat Medalu Per Artem ad 
Exelcis. Będzie to wystawa pokazująca jak 
dużo wyjątkowo pięknych i współczesnych 
rzeczy można wykonać do wnętrz sakral-
nych. Są przedmioty wykonane z różnych 
materiałów, ołtarze, ambony, witraże. Dzie-
ła, które świadczą o kulturze sztuki sakralnej 
na miarę XX i XXI wieku. One nie są jakim-
kolwiek naśladownictwem i nawiązaniem do 
minionych epok artystycznych, lecz repre-
zentują ten kierunek, który wyznaczył sobór 
watykański drugi, pisząc w konstytucji o litur-
gii świętej, by sztuka nie była naśladownic-
twem, ale była odzwierciedleniem czasów, 
w których żyjemy i wiary, 
którą sami przeży-
wamy.
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Medal Per Artem ad Deum wrę-
czany jest w czasie Międzynarodowej 
Wystawy Budownictwa i Wyposażenia 
Kościołów Sztuki Sakralnej i Dewocjo-
naliów SACROEXPO w Targach Kielce. 
Otrzymują go artyści lub instytucje, któ-
rych dorobek artystyczny przyczynia się 
do rozwoju kultury i kształtuje ducho-
wość człowieka.

Kapituła, której przewodniczy ks. 
Biskup dr Marian Florczyk, postano-

Per Artem ad   Deum

Od dwunastu lat w czasie Międzyna-
rodowej Wystawy Budownictwa i Wypo-
sażenia Kościołów Sztuki Sakralnej i De-
wocjonaliów SACROEXPO, w Targach 
Kielce wręczane są Medale Papieskiej 
Rady do spraw Kultury „Per Artem ad 
Deum”. Rada utworzona została w 1982 
roku z inicjatywy Papieża Jana Paw-
ła II, który decydując o przyznawaniu 
tej nagrody podkreślił: „dialog Kościoła 
z kulturami naszych czasów stanowi ży-

Estoński kompozytor muzyki chó-
ralnej i instrumentalnej. Laureat mię-
dzy innymi Wielkiej Nagrody Kulturalnej 
Stowarzyszenia Estońskiego w Sztok-
holmie (1983) oraz Nagrody im. Her-
dera przyznawanej przez Uniwersytet 
Wiedeński (2000). 

W roku 2009 wydana została płyta 
„In Principio”, zawierająca kompozycje 
napisane w latach 1989-2005. Jedna 
z nich, Cecilia, Vergine Romana, zosta-
ła pierwszy raz zaprezentowana w Tury-
nie z okazji igrzysk olimpijskich w 2006 
roku. 

Najnowszym wydawnictwem Pär-
ta jest album „Adam’s Lament” (ECM, 
2012).

Światowej sławy, największy włoski 
rzeźbiarz sztuki współczesnej. Jego 
prace zdobią takie miasta jak Sorrento, 
Rimini, Pesaro, Rzym, Mediolan, Tu-
ryn, Tivoli, Belluno, Kopenhagę, Bris-
bane, Dublin czy Los Angeles. Rzeźby 
Pomodoro stanowią stałe ekspozycje 
największych muzeów na całym świe-
cie. Od 1954 r. roku mieszka i pracu-
je w Mediolanie, przy dokach w Porta 
Ticinese. Artysta wyróżniający się dłu-
gą i bogatą drogą twórczą, ciągle ak-
tywny, rzeźbą zainteresował się dość 
wcześnie, już w latach pięćdziesiątych. 
Skoncentrował się głównie na tworze-
niu z brązu i betonu. Znany jest głównie 
ze swoich rzeźb monumentalnych usy-

Arvo 
Pärt

Arnaldo 
Pomodoro 

wotne pole działania, na którym w tych 
ostatnich latach XX wieku rozgrywają się 
losy świata”. W gronie nagrodzonych zna-
leźli się dotychczas: Pracownia Witraży 
„Furdyna”, Dobrosław Bagiński, Stani-
sław Słonina, Leszek Mądzik, Krzysztof 
Zanussi, Stanisław Niemczyk, Wojciech 
Kilar, Ennio Morricone, Stefan Stuligrosz, 
Stanisław Rodziński, Mario Botta, Adam 
Bujak, Wydawnictwo Herder, Krzysztof 
Penderecki, Wincenty Kućma.

wiła, że w tym roku do grona laure-
atów dołączą polska pieśniarka, kom-
pozytorka, autorka tekstów Antonina 
Krzysztoń, estoński kompozytor muzy-
ki chóralnej i instrumentalnej Arvo Pärt 
oraz włoski rzeźbiarz i złotnik Arnaldo 
Pomodoro.

Uroczysta gala wręczenia meda-
li odbędzie się 20 czerwca 2016 roku  
w Targach Kielce. 

Przez Sztukę do Boga – Medal Papieskiej 
Rady do spraw Kultury przyznany  
po raz dwunasty

Unikatowe wyróżnienie
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tuowanych w przestrzeni otwartej, ale 
także zamkniętej np. w budynkach ban-
ku. Wśród jego zainteresowań można 
wymienić jeszcze złotnictwo czy przy-
gotowywanie scenografii do spektakli. 

Medal Per Artem  
ad Exelsis przyznawany 
jest w konkursie 
Dorocznej Nagrody 
Rady ds. Kultury 
i Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego 
Konferencji Episkopatu 
Polski. 

W tym roku w czasie targów SACRO-
EXPO po raz czwarty zostanie wręczona 
ta nagroda. Kapituła Medalu Per Artem  
ad Exelsis przyznaje medal za komplekso-
we rozwiązania dotyczące współczesnej 
architektury sakralnej, dekoracji jej wnętrza 
oraz wyposażenia zrealizowane w obiek-
tach sakralnych w Polsce oraz szczególne 
przedsięwzięcia o charakterze kulturowym 
i kulturotwórczym, które w wybitny sposób 
przyczyniły się do wzmocnienia więzi i trady-
cji kulturowych. W tym roku nagrodę otrzy-
ma JE Biskup Paul Iby.

Biskup Paul Iby święcenia kapłańskie 
przyjął 29 czerwca 1959 r. w administraturze 
apostolskiej austriackiego Burgenlandu, któ-
ra w 1960 r. została przekształcona w diece-
zję Eisenstadt. 28 grudnia 1992 r. Jan Paweł 
II mianował go ordynariuszem tej diecezji. 
Sakry udzielił mu 24 stycznia 1993 r. jego 
poprzednik w tej stolicy biskupiej Stefan 
Laszlo. W styczniu 2010 r. osiągnął biskupi 
wiek emerytalny. Od lipca tego czasu pozo-
staje biskupem seniorem diecezji.

Per Artem ad Exelsis 
dla JE biskupa  
Paul IbyPer Artem ad   Deum

Pieśniarka, kompozytorka, autorka tek-
stów. Zadebiutowała wydając w podziem-
nych wydawnictwach (CDN, Nowa Soli-
darność Wielkopolska) trzy kasety. W tym 
czasie współpracuje krótko z kabaretem 
„Pod Egidą” J. Pietrzaka. Oficjalny debiut na 
Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Hali Oliwi 
w 1980 r. W 2006 r. odznaczona Krzyżem 
Oficerskim Odrodzenia Polski wręczonego 
przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.  
Od lat występuje i bierze udział w artystycz-
nych projektach. Obecnie współpracuje 
z zespołem, w skład którego wchodzą zna-

komici muzycy: Marcin Majerczyk, Marcin 
Lamch, Mando (Manuel Alban).

„Staram się śpiewać o rzeczach waż-
nych, istotnych, pięknych, szukać tego  
co nas łączy, nie dzieli”.

Jej głos, piosenki trafiają do ludzi 
o różnych przekonaniach.

Wydała 15 płyt, współpracowała 
z takimi muzykami jak: M. Lorenc, A. 
Pierończyk, M. Pospieszalski, K. Knittel,  
W. Konikiewicz, S. Soyka, W. Walawen-
der, Z. Wegehaupt, wszystkich nie spo-
sób wymienić. 

„Moim dorobkiem są wspaniali mu-
zycy, których spotkałam i ludzie, których 
mam szczęście widzieć podczas moich 
artystycznych wędrówek”.

Antonina 
Krzysztoń

Targi Kielce zapraszają na multimedialną wystawę fotograficz-
ną „Śladami Arnaldo Pomodoro”, która odbędzie się podczas 
targów SACROEXPO, od 20 do 22 czerwca 2016 roku.

Medal Per Artem ad Excelsis

Rzeźby artysty w niezwykły sposób 
wpisują się, wkomponowują w prze-
strzeń, w której zostają usytuowane, 
współgrają z nią, stają się jej nieod-
łączną, zintegrowaną częścią.
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BIZNES
I 

EWANGELIA 
21 czerwca, 

wtorek godz. 14.00, 
Targi Kielce.

Wśród zaproszonych gości swój  
udział potwierdzili  

ANDRZEJ SADOWSKI 
 z Centrum im. Adama Smitha  

oraz 
MACIEJ ZIĘBA 

OP z Instytutu Tertio Millennio

 Konferencja, której organizatorami  
są Centrum Duszpasterskie 

WESOŁA54  
oraz 

Duszpasterstwo Przedsiębiorców  
i Pracodawców TALENT. 

Z Kielc do Rzymu
Konkurs dla osób 
konsekrowanych 
zwiedzających targi 
SACROEXPO 

Zwiedzanie Watykanu, udział w au-
diencji generalnej i wiele innych atrakcji 
czeka na zwycięzców loterii, która po raz 
kolejny odbędzie się podczas wystawy 
SACROEXPO. W tym roku do wygrania 
będą cztery wycieczki samolotowe do 
Rzymu. Nagrody będą losowane w dwóch 
kategoriach: siostry zakonne oraz zakon-
nicy i księża. 

Aby wziąć udział w loterii wystarczy 
wypełnić kupon konkursowy, wydawany 
przy rejestracji i wrzucić go do urny znaj-
dującej się na stoisku Franciszkańskie-
go Biura Turystyczno–Pielgrzymkowego 
PATRON TRAVEL (HALA E NR STOISKA 
72). Losowanie odbędzie się drugiego 

i trzeciego dnia wystawy (21.06.2016, 
22.06.2016). 

W ramach wycieczki organizator za-
pewnia między innymi: przelot, zakwate-
rowanie w centrum Rzymu oraz ubezpie-
czenie. 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie!

SACROMEDIA 2016
Warsztaty  
z księdzem  
Józefem Klochem

Po raz kolejny, w czasie Międzynarodo-
wej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia 
Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjona-
liów SACROEXPO odbędą się warsztaty 
dedykowane redakcjom gazet parafialnych. 

Wśród tegorocznych prelegentów znajdzie 
się ks. Józef Kloch, który w latach 2003–
2015 pełnił funkcję rzecznika prasowego 
Konferencji Episkopatu Polski. Opowie on 
o szansach komunikacyjnych jakie stawiają 
przed redakcjami media społecznościowe. 

- Koszula zawsze bliższa ciału. Infor-
macje lokalne mają wielki sens. Dlatego 
też i gazetki parafialne mają racje bytu. 
Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości 
redaktorów oraz promować te czasopisma, 
powiem, jak stosować media społeczno-
ściowe. Przykładem będzie prosty Twitter. 
Dzięki niemu gazetka parafialna może żyć  
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę – za-
powiada ksiądz Józef Kloch. 

Finałem warsztatów będzie konkurs na 
najlepsze hasło promujące targi SACRO-
EXPO, w którym adepci dziennikarstwa 
będą mogli zdobyć nagrody niezbędne 
w każdej redakcji. W warsztatach bierze 
udział zwykle 30 dziennikarzy z całej Pol-
ski. Tradycyjnie, w programie wydarze-
nia znajdzie się konkurs – w 2015 roku 
uczestnicy mieli za zadanie stworzyć 
najciekawsze hasło promujące wystawę. 
Warsztaty zaplanowano na drugi dzień 
targów – 21.06.2016. Zainteresowanych 
zapraszamy do kontaktu mailowego:  
pawlik.patrycja@targikielce.pl. 

Organizatorzy

Ubiegłoroczne warsztaty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem

Konkurs dla sióstr zakonnych, zakonników 
i księży cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem
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Rozmowa z Lidią Dudkiewicz – Redak-
tor Naczelną Tygodnika Katolickiego 
NIEDZIELA

Tygodnik Katolicki „Niedziela” ob-
chodzi w tym roku 90 lat od wydania 
pierwszego numeru. Jak na przestrze-
ni tego czasu zmieniało się wydawnic-
two?

Pierwszy numer „Niedzieli” ukazał 
się z data 4 kwietnia 1926 r. Przedwojen-
na „Niedziela” była wydawana w bardzo 
ciekawych kontekstach. Polska powró-
ciła wtedy na mapy Europy. Wraz z za-
kończeniem I wojny światowej pojawiły 
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łeczne – bieda i bezrobocie. Stały się 
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bo aż 28-letnia przerwa w ukazywaniu 
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pozostało niezmienne. „Niedziela” zacho-

wała wierność Kościołowi i misję swoją 
odczytuje w kategoriach służby Kościo-
łowi i Polsce. Dobrą metaforą są słowa 
zamieszczone w obecnym roku jubile-
uszowym 90-lecia „Niedzieli” w jej winie-
cie (nawiązują one do numerów historycz-
nych): „Dla nieba i dla chleba”. Zasadzie 
tej nasz tygodnik chce pozostać wierny.

 
Świat mediów zmienia się w bły-

skawicznym tempie. Jakie są plany 
wydawnictwa na nadchodzące lata? 

Czeka nas niewątpliwie rozwój tak 
zwanej konwergencji. Będziemy obecni 
w papierowym wydaniu, ale też coraz bar-
dziej w elektronicznym przekazie, a w nie 
mniejszym stopniu także w przekazach 
radiowych i telewizyjnych. Wyzwania są 
coraz większe, ale dla nas najważniej-
sza misja pozostaje w dotychczasowym 
kształcie: służyć formacji chrześcijańskiej 
czy szerzej ewangelizacji. 

Tygodnik Katolicki „Niedziela” jest 
obecny na targach SACROEXPO pra-
wie od ich początku. Jak oceniają Pań-
stwo rozwój tego wydarzenia w ciągu 
minionych lat?

To prawda. Jesteśmy od samego po-
czątku jako wystawca i patron medialny 
SACROEXPO. Obserwujemy z roku na 
rok coraz większą liczbę wystawców, ale 
przede wszystkim poszerzające się gro-
no odwiedzających, zwłaszcza księży. Ich 
obecność z dalekich diecezji na targach 
uświadamia, że targi odpowiadają na po-
trzeby duszpasterskie. Wiele rozwiązań, 
także technologicznych, prezentowanych 
na SACROEXPO, pozwala na uspraw-
nienie pracy w parafii, ale także pomaga 
zadbać o poziom liturgii czy wprost poma-
ga w renowacji cennych zabytków archi-
tektonicznych. Cieszymy się również, że 
możemy każdego roku spotkać się z ludź-
mi, którzy są przyjaciółmi i Czytelnikami 
„Niedzieli”. To dla nas doskonała okazja, 
by im za przychylność dla „Niedzieli” po-
dziękować.

„NIEDZIELA” 
- Czas mówienia  
i czas milczenia

Co przygotowują Państwo na nad-
chodzącą edycję SACROEXPO?

W tym roku zaprezentujemy, obok 
nowości wydawniczych, także „Moje Pi-
smo Tęcza” – dwumiesięcznik dla dzieci 
od 4. roku życia, który od kilku miesięcy 
ukazuje się w nowej odsłonie. Z pismem 
tym współpracuje regularnie bp Antoni 
Długosz – przyjaciel dzieci i ich doskona-
ły duszpasterz. Jest to znakomita pomoc 
katechetyczna dla duszpasterzy. 

Będziemy także prezentować odwie-
dzającym film pt. „My wszyscy z Niego”. 
Jest to wielkie świadectwo najbliższych 
przyjaciół św. Jana Pawła II o jego świę-
tości. Swoje świadectwo składają m.in. 
kard. Stanisław Dziwisz, abp Mieczy-
sław Mokrzycki, prof. Wanda Półtawska, 
o. Jan Góra OP czy Arturo Mari. Wypo-
wiedzi te zebrał ks. inf. Ireneusz Skubiś. 
Redakcja „Niedzieli” wyprodukowała film 
w dwóch wersjach językowych: polskiej 
i angielskiej. A teraz Fundacja NIEDZIE-
LA. Instytut Mediów poszukuje środków 
finansowych, aby ten film można było za 
pośrednictwem „Niedzieli” rozpowszech-
nić, dołączając na płycie do każdego eg-
zemplarza „Niedzieli”. Mamy nadzieję, że 
podczas SACROEXPO uda się nagłośnić 
i odpowiednio zapowiedzieć ten wyjątko-
wy film, ważny dla Kościoła i dla naszej 
Ojczyzny, ale też dla każdego z nas, aby 
pełniej żyć w orbicie promieniowania 
świętości wielkiego Papieża Polaka –  
św. Jana Pawła II.
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SYSTEMY ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE
MOŻE CZAS POMYŚLEĆ O OBNIŻENIU RACHUNKÓW?

„Jeśli będziemy kontynuować obecny trend, to już w tym 
stuleciu – z bardzo poważnymi konsekwencjami dla nas 
wszystkich – staniemy się świadkami nadzwyczajnych 
zmian klimatu i bezprecedensowej destrukcji ekosystemów” 
– pisze w encyklice papież Franciszek. 

Czynnikami, które obciążają  nansowo para e są koszty 
ogrzewania i energii elektrycznej zwłaszcza za oświetlenie. 
Modernizując obecny system grzewczy, lub wprowadzając 
inteligentny system zarządzania energią w takim obiekcie jak 
kościół, kaplica, plebania, szpital czy hospicjum możemy za-
oszczędzić na rachunkach, ale też zrobić dobry uczynek dla 
otoczenia, dlatego, że rozwiązania proponowane przez czoło-
we na polskim rynku  rmy z branży grzewczej i elektroener-
getycznej proponują rozwiązania przyjazne dla środowiska. 

Jeśli pompa ciepła, to jaka?

Pompy ciepła są urządzeniami, które pobierają energię ciep-
lną z otoczenia – z gruntu lub powietrza. Pompy ciepła mogą 
być projektowane zarówno dla budynków nowych, jak i tych 
przechodzących modernizację systemu grzewczego. Służą do 
ogrzewania budynków oraz do przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej. Co ważne potra ą pracować samodzielnie przez 
cały rok, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.

Ze względu na sposób pozyskiwania energii cieplnej, na rynku 
obecne są trzy rodzaje pomp ciepła: solanka/woda (BW), woda/
woda (WW) i powietrze/woda (AW). Tak zwanym dolnym źród-
łem ciepła, czyli środowiskiem, z którego pompa ciepła czerpie 

Koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej to jedne z więk-
szych wydatków para i. Głównym powodem modernizacji 
istniejącego systemu jest obniżenie kosztów eksploatacji. Pod 
uwagę brany jest również komfort użytkowania. Warto, wzorem 
Papieża Franciszka, pomyśleć również o ekologii. 

Za pomocą odnawialnych źródeł energii (OZE) można efektyw-
nie ogrzewać budynki, przygotowywać ciepłą wodę użytkową, 
a nawet produkować prąd elektryczny. Wiele obiektów admini-
strowanych przez instytucje kościelne z powodzeniem korzy-
sta już z takich rozwiązań. Pompy ciepła z dobrym skutkiem 
ogrzewają nie tylko budynki mieszkalne, ale również zabytkowe 
obiekty. Moduły fotowoltaiczne produkują prąd elektryczny na 
dachach polskich kościołów.

Odnawialne źródła energii pozwalają w sposób czysty i niedro-
gi produkować ciepło i energię elektryczną. Problem stanowią 
jednak wyższe koszty inwestycji, dlatego planując takie roz-
wiązania, warto pomyśleć o dokładnej analizie ekonomiczno-
-technicznej, by potem przez wiele lat cieszyć się obniżonymi 
rachunkami i bezproblemowym działaniem. Osobną trudność 
stanowi wybór wykonawcy. Tu liczą się nie tylko referencje, 
ale przede wszystkim kompetencje. Nowoczesne systemy 
pomp ciepła czy też „słoneczne elektrownie” wymagają wiedzy 

specjalistycznej, dlatego może nie wystarczyć sprawdzona 
wcześniej  rma wykonawcza.

Nowoczesne rozwiązania przynoszą szeroki wachlarz możliwo-
ści, ale również sporo rozterek. Który producent jest odpowiedni 
i na jakie parametry urządzeń zwracać uwagę? W jaki sposób 
wybrać wykonawcę? Co powinno wzbudzić naszą czuj¬ność 
podczas realizacji inwestycji? 

Odpowiedzi na wątpliwości rodzą kolejne pytania, dlatego zaprasza-
my do kontaktu z nami – najbliższa okazja pojawi się już w dniach 
20–22 czerwca 2016 r., podczas targów SACROEXPO w Kielcach. 

Wyjątkową okazją do spotkania z najwyższej klasy spe-
cjalistami z wieloletnim doświadczeniem, będzie FORUM 
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W OBIEKTACH SAKRALNYCH 
podczas targów SACROEXPO, w dniu 21 czerwca 2016 r. 
To okazja do wymiany doświadczeń oraz rozwiania wątpli-
wości i rozwiązania problemów.

Serdecznie zapraszam na targi SACROEXPO! 
Grzegorz Burek 

Redaktor naczelny GLOBEnergia

Pompy ciepła zainstalowane 
w Kościele pw. Bożego Ciała 
(para a Olesno) – inwestycja 
opisana w czasopiśmie 
GLOBEnergia (fot. G. Burek)
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energię cieplną, są odpowiednio: grunt, woda i powietrze. Ciepło 
odbierane jest za pomocą różnego rodzaju wymienników ciepła. 
W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO pompy ciepła będą 
prezentowały  rmy Viessmann, Galmet oraz NIBE Biawar. 

Technika kondensacji – technika przyszłości!

W tradycyjnych kotłach ciepło to jest tracone wraz ze spali-
nami opuszczającymi kocioł. Kotły kondensacyjne stanowią 
rozwiązanie o najwyższej efektywności pracy, dzięki wyko-
rzystaniu ciepła kondensacji – zawartego w parze wodnej po-
wstającej przy spalaniu paliwa. Jeżeli spaliny zostaną schło-
dzone poniżej tzw. punktu rosy, zawarta w nich para wodna 
zmienia stan skupienia z gazowego na ciekły, a powstająca 
w tym procesie energia dodatkowo podgrzewa wodę kotłową. 
W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO kotły kondensacyjne 
będzie prezentowała  rma Viessmann.

Kolektory słoneczne – ekologia 
i ekonomia w jednym!

Zadaniem kolektorów słonecznych jest przetwarzanie promieni 
słonecznych w energię. Nie tylko tych bezpośrednich, widocz-
nych gołym okiem, ale także rozproszonych. Wyprodukowana 
energia jest najczęściej wykorzystywana do ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej. Są przeznaczone do lokalizacji zarówno na da-
chu jak i na gruncie. W skład typowej instalacji do podgrzewania 
wody użytkowej, oprócz kolektorów słonecznych wchodzi grupa 
pompowa z pompą obiegową, odpowietrznik, naczynie prze-
ponowe, zawór bezpieczeństwa, automatyka sterująca, glikol. 
W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO kolektory słonecz-
ne będą prezentowały  rmy Viessmann, Galmet i NIBE Biawar. 

Postawmy na słońce!

System fotowoltaiczny to instalacja, która wykorzystując pro-
mieniowanie słoneczne, produkuje energię elektryczną. Pod-
stawowymi elementami instalacji są: moduły fotowoltaiczne, 
falownik (inwerter), system mocowania, zabezpieczenia i prze-
wody. Falownikiem nazywamy urządzenie, które przekształca 
prąd stały na prąd przemienny, dostosowując go do odbiorni-
ków i sieci elektrycznej. Wyróżniamy dwa rodzaje instalacji foto-
woltaicznych: instalacja podłączona do sieci (energia elektrycz-
na z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest 
zamieniana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich 
parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy 
urządzeń domowych, a nadwyżki energii sprzedawane są do 
sieci energetycznej) oraz instalacja wyspowa (nadwyżki energii 
poprzez regulator wykorzystywane są do ładowania akumulato-
rów w celu późniejszego wykorzystania zgromadzonej energii). 
Ten drugi tym instalacji stosowany jest bardzo rzadko. Instala-
cje wyspowe rekomendowane dla obiektów, których nie da się 
przyłączyć do sieci.Instalację fotowoltaiczną można lokalizować 
na dachu lub na gruncie. Budowa na gruncie wymaga droższej 
w kosztach inwestycyjnych konstrukcji wsporczej. Często rów-
nież okablowanie jest droższe, ponieważ potrzeba go po prostu 
więcej. W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO fotowoltaikę 
będzie prezentowała  rma Viessmann. 

Rekuperacja – czysta oszczędność!

Problemy z wentylacją (najczęściej grawitacyjną) przyczynia-
ją się między innymi do: zawilgacania murów (pojawiania się 
grzybów), wzrostu ilości zanieczyszczeń stałych, zmniejsze-
nie ilości tlenu, a wzrostu stężenia CO2 (przekroczenia nawet 
kilkukrotnie ponad dopuszczalne), zwiększenie emisji stęże-
nia gazów z materiałów wykorzystanych podczas budowy. 
Ma to bezpośredni wpływ na odczucie braku komfortu. Z po-
wyższych powodów i większej świadomości zagrożeń z nimi 

związanych stosuje się coraz częściej wentylację mechaniczną 
z rekuperacją. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
jest synonimem nowoczesnego, energooszczędnego, zdro-
wego i komfortowego sposobu realizacji procesu wymiany 
powietrza. W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO reku-
peratory będzie prezentowała  rma Viessmann.

Może czas na zmianę oświetlenia? 

Światło pełni we wnętrzu obiektu sakralnego - kościoła dwo-
jaką funkcję: użytkową i dekoracyjną. Właściwie dobrane 
oświetlenie ukrywa mankamenty wnętrza, wydobywa to, co 
w nim najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, pomaga kre-
ować nastrój. Wymiana oświetlenia na ekologiczne i energo-
oszczędne to inwestycja w przyszłość. To nie tylko korzyści 
 nansowe z tytułu niższych rachunków, ale również zapew-
nienie bezpieczeństwa i komfortu wiernym, troska o środo-
wisko i dużo rzadsze konserwacje oraz wymiany osprzętu. 
Białe światło emitowane przez diody LED postrzegane jest 
jako bardziej naturalne i jaśniejsze. Nie można pominąć faktu, 
że zastosowanie wysokowydajnych diod LED to oszczędność 
energii rzędu 80%, a jeśli oszczędność energii to również niższe 
rachunki. W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO oświetle-
nie energooszczędne będzie prezentowała  rma Alumast.

Pora na wymianę okien!

Stosowanie nowoczesnej stolarki okiennej, o odpowiednich pa-
rametrach izolacyjności szyb, jest jednym ze sposobów ograni-
czania wydatków na ogrzewanie zimą. Termoizolacyjność okna 
zależy od rodzaju konstrukcji i wykorzystanych materiałów, 
w których istotnym elementem są szyby zespolone. Miernikiem 
właściwości izolacyjnych szyb i jednym z kluczowych para-
metrów jest współczynnik przenikania ciepła Ug. W osiąganiu 
korzystnego bilansu cieplnego i ograniczaniu kosztów ogrze-
wania znaczenie ma także wielkość samych okien i ich lokali-
zacja. Umieszczenie przeszkleń od południowej, południowo-
-wschodniej i południowo-zachodniej strony pozwoli dogrzewać 
pomieszczenia energią promieniowania słonecznego. Dla 
zapewnienia maksymalnej izolacyjności ważna jest również 
szczelność okna i sposób jego montażu. Przez źle wykonany 
montaż może uciekać prawie tyle samo ciepła co przez jego 
powierzchnię, dlatego połączenie muru z oknem musi być 
szczelne, co umożliwi wyeliminowanie mostków termicznych. 
W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO stolarkę okienną 
będzie prezentowała  rma Inwest Pro l.
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Czasopismo

Odnawialne źródła i poszanowanie energii

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

Galmet to największy polski producent ogrzewaczy wody z niemal 
35-letnią historią. Na ponad 30 000 m² hal produkcyjnych pracuje 
ponad 720 doświadczonych i wykwalifi kowanych pracowników 
oraz najnowocześniejsze maszyny. Zapewniamy naszym klien-
tom optymalne, oszczędne i ekologiczne, rozwiązania grzewcze. 
Wszystkie nasze produkty tj.: zestawy solarne, pompy ciepła, kotły 
c.o. oraz ogrzewacze wody mogą być konfi gurowane w najbardziej 
wydajne hybrydowe systemy grzewcze.

SOLGEN to fi rma projektowo-wykonawcza, zajmująca się insta-
lacjami Odnawialnych Źródeł Energii. Firma specjalizuje się w in-
stalacjach fotowoltaicznych, realizując je kompleksowo od wyko-
nania projektu po czynności montażowe. Oferujemy rozwiązania 
dla domu i biznesu. Opracowujemy dokumentacje przetargowe, 
wykonujemy projekty instalacji oraz specjalistyczne pomiary po 
montażowe wydajności instalacji m.in. przy użyciu kamery termo-
wizyjnej. Zaufaj nam!

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

W PROGRAMIE
• Dobór optymalnej stolarki okiennej, termomodernizacja
• Przygotowanie i przeprowadzenie audytu obiektu w zgodzie z obo-

wiązującymi przepisami w zakresie energetyki i ochrony zabytków
• Ogrzewanie i chłodzenie obiektów w przykładach (kościoły, 

domy zakonne)
Konsultacje z ekspertami 20, 21, 22 czerwca na 
stoiskach Pasaż Energetyczny w HALI G.

Kontakt: +48 12 654 52 12, redakcja@globenergia.pl, www.globenergia.pl/konferencje, www.SacroEnergia.pl

Najlepsza energia to ta zaoszczędzona. Jak więc oszczędzać na rachun-
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energię cieplną, są odpowiednio: grunt, woda i powietrze. Ciepło 
odbierane jest za pomocą różnego rodzaju wymienników ciepła. 
W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO pompy ciepła będą 
prezentowały  rmy Viessmann, Galmet oraz NIBE Biawar. 

Technika kondensacji – technika przyszłości!

W tradycyjnych kotłach ciepło to jest tracone wraz ze spali-
nami opuszczającymi kocioł. Kotły kondensacyjne stanowią 
rozwiązanie o najwyższej efektywności pracy, dzięki wyko-
rzystaniu ciepła kondensacji – zawartego w parze wodnej po-
wstającej przy spalaniu paliwa. Jeżeli spaliny zostaną schło-
dzone poniżej tzw. punktu rosy, zawarta w nich para wodna 
zmienia stan skupienia z gazowego na ciekły, a powstająca 
w tym procesie energia dodatkowo podgrzewa wodę kotłową. 
W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO kotły kondensacyjne 
będzie prezentowała  rma Viessmann.

Kolektory słoneczne – ekologia 
i ekonomia w jednym!

Zadaniem kolektorów słonecznych jest przetwarzanie promieni 
słonecznych w energię. Nie tylko tych bezpośrednich, widocz-
nych gołym okiem, ale także rozproszonych. Wyprodukowana 
energia jest najczęściej wykorzystywana do ogrzewania ciepłej 
wody użytkowej. Są przeznaczone do lokalizacji zarówno na da-
chu jak i na gruncie. W skład typowej instalacji do podgrzewania 
wody użytkowej, oprócz kolektorów słonecznych wchodzi grupa 
pompowa z pompą obiegową, odpowietrznik, naczynie prze-
ponowe, zawór bezpieczeństwa, automatyka sterująca, glikol. 
W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO kolektory słonecz-
ne będą prezentowały  rmy Viessmann, Galmet i NIBE Biawar. 

Postawmy na słońce!

System fotowoltaiczny to instalacja, która wykorzystując pro-
mieniowanie słoneczne, produkuje energię elektryczną. Pod-
stawowymi elementami instalacji są: moduły fotowoltaiczne, 
falownik (inwerter), system mocowania, zabezpieczenia i prze-
wody. Falownikiem nazywamy urządzenie, które przekształca 
prąd stały na prąd przemienny, dostosowując go do odbiorni-
ków i sieci elektrycznej. Wyróżniamy dwa rodzaje instalacji foto-
woltaicznych: instalacja podłączona do sieci (energia elektrycz-
na z modułów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest 
zamieniana przez falownik na prąd przemienny o odpowiednich 
parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy 
urządzeń domowych, a nadwyżki energii sprzedawane są do 
sieci energetycznej) oraz instalacja wyspowa (nadwyżki energii 
poprzez regulator wykorzystywane są do ładowania akumulato-
rów w celu późniejszego wykorzystania zgromadzonej energii). 
Ten drugi tym instalacji stosowany jest bardzo rzadko. Instala-
cje wyspowe rekomendowane dla obiektów, których nie da się 
przyłączyć do sieci.Instalację fotowoltaiczną można lokalizować 
na dachu lub na gruncie. Budowa na gruncie wymaga droższej 
w kosztach inwestycyjnych konstrukcji wsporczej. Często rów-
nież okablowanie jest droższe, ponieważ potrzeba go po prostu 
więcej. W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO fotowoltaikę 
będzie prezentowała  rma Viessmann. 

Rekuperacja – czysta oszczędność!

Problemy z wentylacją (najczęściej grawitacyjną) przyczynia-
ją się między innymi do: zawilgacania murów (pojawiania się 
grzybów), wzrostu ilości zanieczyszczeń stałych, zmniejsze-
nie ilości tlenu, a wzrostu stężenia CO2 (przekroczenia nawet 
kilkukrotnie ponad dopuszczalne), zwiększenie emisji stęże-
nia gazów z materiałów wykorzystanych podczas budowy. 
Ma to bezpośredni wpływ na odczucie braku komfortu. Z po-
wyższych powodów i większej świadomości zagrożeń z nimi 

związanych stosuje się coraz częściej wentylację mechaniczną 
z rekuperacją. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
jest synonimem nowoczesnego, energooszczędnego, zdro-
wego i komfortowego sposobu realizacji procesu wymiany 
powietrza. W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO reku-
peratory będzie prezentowała  rma Viessmann.

Może czas na zmianę oświetlenia? 

Światło pełni we wnętrzu obiektu sakralnego - kościoła dwo-
jaką funkcję: użytkową i dekoracyjną. Właściwie dobrane 
oświetlenie ukrywa mankamenty wnętrza, wydobywa to, co 
w nim najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, pomaga kre-
ować nastrój. Wymiana oświetlenia na ekologiczne i energo-
oszczędne to inwestycja w przyszłość. To nie tylko korzyści 
 nansowe z tytułu niższych rachunków, ale również zapew-
nienie bezpieczeństwa i komfortu wiernym, troska o środo-
wisko i dużo rzadsze konserwacje oraz wymiany osprzętu. 
Białe światło emitowane przez diody LED postrzegane jest 
jako bardziej naturalne i jaśniejsze. Nie można pominąć faktu, 
że zastosowanie wysokowydajnych diod LED to oszczędność 
energii rzędu 80%, a jeśli oszczędność energii to również niższe 
rachunki. W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO oświetle-
nie energooszczędne będzie prezentowała  rma Alumast.

Pora na wymianę okien!

Stosowanie nowoczesnej stolarki okiennej, o odpowiednich pa-
rametrach izolacyjności szyb, jest jednym ze sposobów ograni-
czania wydatków na ogrzewanie zimą. Termoizolacyjność okna 
zależy od rodzaju konstrukcji i wykorzystanych materiałów, 
w których istotnym elementem są szyby zespolone. Miernikiem 
właściwości izolacyjnych szyb i jednym z kluczowych para-
metrów jest współczynnik przenikania ciepła Ug. W osiąganiu 
korzystnego bilansu cieplnego i ograniczaniu kosztów ogrze-
wania znaczenie ma także wielkość samych okien i ich lokali-
zacja. Umieszczenie przeszkleń od południowej, południowo-
-wschodniej i południowo-zachodniej strony pozwoli dogrzewać 
pomieszczenia energią promieniowania słonecznego. Dla 
zapewnienia maksymalnej izolacyjności ważna jest również 
szczelność okna i sposób jego montażu. Przez źle wykonany 
montaż może uciekać prawie tyle samo ciepła co przez jego 
powierzchnię, dlatego połączenie muru z oknem musi być 
szczelne, co umożliwi wyeliminowanie mostków termicznych. 
W ramach PASAŻU ENERGETYCZNEGO stolarkę okienną 
będzie prezentowała  rma Inwest Pro l.
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Czasopismo

Odnawialne źródła i poszanowanie energii

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

Galmet to największy polski producent ogrzewaczy wody z niemal 
35-letnią historią. Na ponad 30 000 m² hal produkcyjnych pracuje 
ponad 720 doświadczonych i wykwalifi kowanych pracowników 
oraz najnowocześniejsze maszyny. Zapewniamy naszym klien-
tom optymalne, oszczędne i ekologiczne, rozwiązania grzewcze. 
Wszystkie nasze produkty tj.: zestawy solarne, pompy ciepła, kotły 
c.o. oraz ogrzewacze wody mogą być konfi gurowane w najbardziej 
wydajne hybrydowe systemy grzewcze.

SOLGEN to fi rma projektowo-wykonawcza, zajmująca się insta-
lacjami Odnawialnych Źródeł Energii. Firma specjalizuje się w in-
stalacjach fotowoltaicznych, realizując je kompleksowo od wyko-
nania projektu po czynności montażowe. Oferujemy rozwiązania 
dla domu i biznesu. Opracowujemy dokumentacje przetargowe, 
wykonujemy projekty instalacji oraz specjalistyczne pomiary po 
montażowe wydajności instalacji m.in. przy użyciu kamery termo-
wizyjnej. Zaufaj nam!

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

W PROGRAMIE
• Dobór optymalnej stolarki okiennej, termomodernizacja
• Przygotowanie i przeprowadzenie audytu obiektu w zgodzie z obo-

wiązującymi przepisami w zakresie energetyki i ochrony zabytków
• Ogrzewanie i chłodzenie obiektów w przykładach (kościoły, 

domy zakonne)
Konsultacje z ekspertami 20, 21, 22 czerwca na 
stoiskach Pasaż Energetyczny w HALI G.
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NIBE-BIAWAR to największy w Polsce producent zaawansowa-
nych technologicznie rozwiązań grzewczych do domów jedno-
rodzinnych, budynków wielorodzinnych, obiektów przemysło-
wych i usługowych. Rozwijamy energooszczędne produkty, które 
w znacznym stopniu wykorzystują odnawialne źródła energii. 
W ofercie fi rmy znajdują się najwyższej klasy pompy ciepła, kotły 
peletowe, podgrzewacze wody oraz systemy solarne. 

Grupę STEKRA tworzą eksperci z zakresu budownictwa, archi-
tektury oraz instalacji. Zajmujemy się specjalistycznymi usługami 
w zakresie ekspertyz, projektów budowlano-architektonicznych 
i doradztwa technicznego. Powierzone nam zadania realizujemy 
kompleksowo w naszych specjalnie do tego powołanych jed-
nostkach celowych: LABORATORIUM BUDOWNICTWA ENERGOO-
SZCZĘDNEGO, PRACOWNI PROJEKTOWEJ I ZAKŁADZIE EKSPERTYZ 
BUDOWLANYCH. Cechuje nas profesjonalizm, uczciwość i rzetelność.

Firma INWEST-PROFIL została założona w 1994 roku i od począt-
ku działalności zajmujemy się produkcją stolarki otworowej i fa-
sadowej. Nasze wyroby doceniane są przez licznych nabywców 
nie tylko na terenie Polski, ale także za granicą. Linie produkcyj-
ne złożone z wyspecjalizowanych maszyn produkcji włoskiej 
i niemieckiej, sterowane komputerowo i obsługiwane przez wy-
kwalifi kowana kadrę, pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości 
oferowanych produktów.

Spółka Alumast jest producentem kompozytowych słupów oświet-
leniowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych dla branży energetycz-
nej, kolejowej, infrastruktury drogowej oraz branży reklamowej. 
W swojej ofercie posiada m.in. wysokiej jakości maszty fl agowe 
(kompozytowe i aluminiowe); systemy reklamowe (ramy bannero-
we, elewacyjne, windery); słupy świetlne i oświetleniowe, których 
stylistykę można dopasować do indywidualnych wymagań. 

Od pierwszego lipca 2016 roku energia 
wyprodukowana przez elektrownię foto-
woltaiczną będzie mogła być rozliczna 
w bilansach rocznych. Oznacza to, że nad-
miar energii wyprodukowany w lecie będzie 
mógł być wykorzystany w np. zimie do za-
silania pompy ciepła czy innych urządzeń 
elektrycznych. Należy jednak pamiętać, że 
ustawa nie przewiduje możliwości odbioru 
całej oddanej do sieci energii. Z tego wzglę-
du przed przystąpieniem do inwestycji war-
to wykonać projekt koncepcyjny, w którym 
zostaną przeanalizowane potrzeby energe-
tyczne kościoła lub para i a w szczególno-
ści zostaną wzięte pod uwagę możliwości 
zwiększenia bieżącej konsumpcji energii 
poprzez sterowanie pracą wybranych urzą-
dzeń w zależności od produkcji energii 
przez system PV. Zmieniające się przepi-
sy prawa pozwalają w znacznie łatwiejszy 
sposób realizować inwestycję w mikroin-
stalację fotowoltaiczną. Nie jest wymaga-
ne pozwolenie na budowę oraz koncesja, 
a formalności zazwyczaj sprowadzają się 
do zgłoszenia instalacji w lokalnym zakła-
dzie energetycznym. Należy jednak mieć 
na uwadze, że takie ułatwienia dotyczą in-
stalacji o określonej mocy, która nie może 
przekroczyć 40 kW.

Na etapie planowania inwestycji należy 
odpowiednio dobrać moc instalacji. Po 
pierwsze, by nie przekroczyć mocy przy-
łączeniowej budynku. Po przekroczeniu 
mocy przyłączeniowej należy wystąpić 
o warunki przyłączeniowe do lokalnego 
operatora sieci dystrybucyjnej. Po drugie 
by odpowiednio zagospodarować prze-
strzeń na dachu czy na gruncie – uwzględ-
niając dostępną powierzchnię, odstępy 
montażowe eliminujące zacienienie, noś-
ność dachu Po trzecie, warto wciąć pod 
uwagę liczne ułatwienia na drodze praw-
no-administracyjnej dla inwestycji o mocy 
do 40 kW.

Użycie wysokiej jakości urządzeń i mate-
riałów wydłuża w znaczny sposób żywot-
ność, zwiększa bezawaryjność oraz wpły-
wa na wyższą produktywność instalacji. 
Powoduje to większą rentowność instalacji 
i szybszy okres zwrotu pomimo poniesie-
nia wyższych kosztów inwestycyjnych na 
budowę w porównaniu do inwestycji w tań-
sze i słabszej jakości podzespoły.
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KONTAKT
Targi Kielce SA  
ul. Zakładowa 1 
25-672 Kielce

www.targikielce.pl

 Nasz zespół

Menedżer Projektu

Robert T. Frąk
41 365 12 12  
606 447 618  
frak.robert@targikielce.pl

Zastępca Menedżera

Małgorzata Kubicka
41 365 13 48  
692 487 285 
kubicka.malgorzata@targikielce.pl

Zastępca  
Menedżera Projektu

Katarzyna Magdziarz
41 365 12 07  
608 023 026  
magdziarz.katarzyna@targikielce.pl

Marketing

Michał Bogucki
41 365 13 17 
bogucki.michal@targikielce.pl

Projektowanie Stoisk

Dawid Krzeszowski 
41 365 13 79  
krzeszowski.dawid@targikielce.pl

Public Relations

Barbara Sipa 
41 365 12 51
sipa.barbara@targikielce.pl

  Zakres branżowy targów  
  SACROEXPO:

1. Architektura
Projektowanie nowych obiektów sakralnych • Projekty renowacyjne i adaptacyj-
ne obiektów sakralnych • Projekty rewitalizacyjne obiektów sakralnych
2. Architektura wnętrz
Projektowanie wnętrz nowych obiektów sakralnych • Projektowanie wnętrz 
sakralnych • Projekty i aranżacje oświetleniowe • Projekty i wykonanie nagło-
śnienia obiektów sakralnych. Projekty okolicznościowe /np. ołtarze polowe/ • 
Projekty i wykonanie wyposażenia obiektów sakralnych /ołtarze, ławki, konfe-
sjonały itp./
3. Architektura krajobrazu 
Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni wokół obiektów sakralnych • Pro-
jektowanie i wykonanie zieleni w obiektach sakralnych • Projektowanie i wyko-
nanie zieleni okolicznościowej 
4. Nekropolie
Zakładanie nekropolii • Systemy administracyjne nekropolii • Rewitalizacja 
i konserwacja nekropolii • Projektowanie, zakładanie i utrzymanie zieleni na te-
renach nekropolii
5. Budownictwo
Realizacja nowych obiektów sakralnych • Usługi konserwatorsko remontowe 
dla obiektów sakralnych • Usługi instalatorskie • Usługi wodno kanalizacyjne 
• Instalacje elektryczne • Instalacje grzewcze • Termomodernizacja obiektów 
sakralnych • Finansowanie projektów i prac budowlanych • Zabezpieczenie 
obiektów sakralnych
6. Instalacje alarmowe
Monitoring i ochrona • Instalacje i ochrona przeciwpożarowa • Sprzęt ratowniczy 
• Ubezpieczenia
7. Sztuka 
Malarstwo • Rzeźba • Witrażnictwo • Kamieniarstwo • Kowalstwo artystyczne • 
Metaloplastyka • Usługi konserwatorskie • Ubezpieczenia obiektów sztuki sa-
kralnej • Rzeczoznawstwo
8. Ludwisarstwo, budowa i renowacja zegarów
9. Muzyka 
Budowa i renowacja organów • Instrumenty muzyczne • Wydawnictwa muzycz-
ne • Kursy i szkolenia z zakresu muzyki sakralnej
10. Szaty i naczynia liturgiczne
Projektowanie szat i naczyń liturgicznych • Wyrób szat i naczyń liturgicznych • 
Renowacja i konserwacja • Przechowywanie szat i naczyń liturgicznych
11. Kancelaria, Archiwum, Biblioteka
Systemy informatyczne dla kancelarii, archiwum i biblioteki • Wyposażenie kan-
celarii, archiwum i biblioteki • Szkolenia i kursy z zakresu archiwistyki • Sprzęt 
i materiały biurowe 
12. Wydawnictwa religijne
Literatura religijna • Wydawnictwa katechetyczne • Wydawnictwa naukowe 
z zakresu teologii, filozofii, prawa • Wydawnictwa liturgiczne • Homiletyka • Pra-
sa religijna 
13. Ewangelizacja multimedialna 
Film • Radio • Reklama wizualna • Public Relations • Komunikacja werbalna 
i niewerbalna • Organizacja koncertów i imprez • Internet • Sprzęt multimedialny
14. Szkoły i uczelnie wyznaniowe
15. Domy rekolekcyjne
16. Turystyka religijna
17. Fundacje, stowarzyszenia i ruchy religijne 
18. Działalność charytatywno-opiekuńcza związków wyznaniowych
19. Systemy informatyczne i tworzenie baz danych
20. Dewocjonalia
21. Poligrafia
22. Odzież i konfekcja

Partnerzy targów:


