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Sztuka dla wiary

Podczas targów Sacroexpo 2017 swoją ofertę na powierzchni przekraczającej 16 tysięcy metrów kwadratowych zaprezentowali wystawcy z 13 krajów

Ponad 280 wystawców z 13 krajów
i przeszło 16 tysięcy metrów kwadratowych
wynajętej powierzchni targowej
to wynik XVIII Międzynarodowej Wystawy
Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów
SACROEXPO w Targach Kielce.
SACROEXPO to najważniejsze tego typu wydarzenie w Europie. Trudno się temu dziwić,
gdy spojrzy się na liczby. Od 12 do 14 czerwca w Targach Kielce prezentowali się wystawcy
z 13 krajów z całego świata. Swoje usługi
i towary zaprezentowały firmy z m.in.: Polski, Stanów Zjednoczonych, Słowenii, Ukrainy, Włoch, Hiszpanii, Rosji czy Macedonii. Łącznie, zwiedzający targi mogli zapoznać

www.sacroexpo.pl

się z ofertą przeszło 280 firm na powierzchni
ponad 16 tys. metrów kwadratowych.
Tematem przewodnim osiemnastej edycji targów była sztuka, szczególnie ta dotycząca sfery
sakralnej. Można ją było podziwiać w: rzeźbie,
malarstwie, ikonografii, witrażach, metaloplastyce i kowalstwie, muzyce oraz dewocjonaliach.
Kielecka wystawa od lat jest miejscem łączenia
tradycji z nowoczesnością. W 2017 roku podczas wystawy po raz pierwszy zorganizowano niecodzienny pokaz mody. Na wybiegu zaprezentowano stroje liturgiczne. W rolę modeli
wcielili się szczypiorniści z Piotrkowa Trybunalskiego.
Podczas pokazu można było oglądać zarówno tradycyjne ornaty, jak i te bardziej oryginalne. Swoje stroje zaprezentował ks. Marek Wójcik, proboszcz w parafii Pasztowa Wola pod Iłżą
(diecezja radomska). „Kolekcja ornatów powstała z okazji 30-lecia mojego kapłaństwa. Spośród kolekcji, liczącej około 300 pozycji, na targi

SACROEXPO wybrałem 13 propozycji. Te, które mogliśmy zobaczyć w pokazie, zainspirowane
są szczególnymi momentami mojego życia” –
mówił ks. Wójcik.
Tradycyjnie już podczas SACROEXPO wręczono Medale Papieskiej Rady ds. Kultury„Per
Artem ad Deum”. Uroczystość zorganizowano
w Kielcach już po raz trzynasty. W 2017 roku
wyróżnieni zostali ks. prof. Michał Heller - polski filozof, teolog, fizyk kosmolog; Claudia
Henzler - fotografik, laureatka nagrody pokojowej Św. Leopolda oraz ks. prof. Tomáš Halík filozof, teolog, psycholog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich.
Podobnie jak w ubiegłych latach dużą popularnością cieszyły się wystawy. Z okazji kanonizacji Matki Teresy zorganizowano ekspozycję
„Matka Teresa – święta ze Skopje, świętą świata”. Natomiast na wystawie „Sacrum miejsca” zaprezentowano prace prof. Leszka Mądzika.

Na jubileusz do Fatimy
strona 2
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Wystawy
i konferencje
Cztery wystawy,
konferencje, jubileusze
i Per Artem ad Deum...
SACROEXPO, czyli
wspaniałe połączenie
sztuki i biznesu.
Ostatnia edycja Targów SACROEXPO była
wyjątkowa. W 2017 roku Kościół w Polsce
obchodził bowiem trzy ważne jubileusze: koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w 1717 roku, objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 roku oraz objawień
w Fatimie w 1917 roku.

Obrady, dyrektorzy
i konserwatorzy
Przy takim nagromadzeniu dzieł sztuki nie dziwne jest, że targi SACROEXPO
były gospodarzem konferencji „Muzea
Naszych Czasów - Muzea Kościelne”. Wydarzenie skierowane było do pracowni-

Te trzy rocznice były przyczynkiem i inspiracją dla zaprezentowanej podczas
targów wystawy „Nasza Matka”, przedstawiającej reprodukcje mało znanych
rzeźb i obrazów Maryi, które znajdują się
w kościołach Włoch i Niemiec. „Jestem
niezmiernie wdzięczny, że w ramach SACROEXPO w Kielcach znalazła się wystawa „Nasza Matka”, która jest hołdem
oddanym Najświętszej Maryi Pannie, ciągle obecnej w dziejach kościoła w Polsce
poprzez jej Cudowny Wizerunek Jasnogórski, jak również poprzez jej objawienie w Gietrzwałdzie, a w dziejach Kościoła Powszechnego dzięki Jej objawieniom
w Fatimie.” – takim wpisem do księgi
pamiątkowej skomentował prezentowaków muzeów kościelnych i państwowych,
badaczy-muzealników, kulturoznawców
i historyków sztuki. Oprócz wymiany
poglądów i wyboru Samorządu Stowarzyszenia na Rzecz Muzeów Kościelnych, ważnym punktem dyskusji były
wspólne zadania i projekty związane
z funkcjonowaniem muzeów kościelnych
w zmieniającej się rzeczywistości.

Wystawa zdjęć autorstwa Claudii Henzler „LUDZKA ISTOTA. ISTOTA CZŁOWIECZEŃSTWA”

ną w Kielcach wystawę arcybiskup Marek
Jędraszewski, metropolita krakowski.
Nie była to jedyna wystawa artystyczna podczas SACROEXPO 2017. W trakcie targów
można było oglądać przygotowaną z okazji
kanonizacji Matki Teresy ekspozycję „Matka Teresa – święta ze Skopje, świętą świata”.
Wystawa przyjechała do Kielc z Rzymu, gdzie
pierwotnie zdobiła Plac św. Piotra. Zanim została zaprezentowana w Targach Kielce została
wzbogacona fotografiami Grzegorza Gałązki,

przedstawiającymi Matkę Teresę podczas jej
wizyt w Polsce. Swoje prace zaprezentował
również prof. Leszek Mądzik. W ekspozycji
o tytule „Sacrum miejsca” znalazły się prace
profesora, które powstały w czasie podróży
z Teatrem Scena Plastyczna KUL do Peru,
Belgii, Włoch, Meksyku, Hiszpanii, Białorusi,
Ukrainy, a także po Polsce.
Wśród wystaw nie mogło zabraknąć również
wystawy fotografii Claudii Henzler, czyli laureatki Medalu Per Artem ad Deum.

Droga poszukiwania piękna
Spełnione marzenia
Medale trafiły również do fotograficzki
i laureatki nagrody pokojowej Św. Leopolda Claudii Henzler. Wyróżnienie otrzymała za „wnikliwe i twórcze spojrzenie na
piękno, różnorodność i niepowtarzalność
człowieka, które pomagają promować dialog kultur przez sztukę”. W emocjonalnym
wystąpieniu podkreślała, że wyróżnienie
jest spełnieniem jej marzeń z dzieciństwa.
“To dla mnie wielki zaszczyt być dzisiaj
z państwem, w gronie tak znakomitych artystów” – mówiła Claudia Henzler.
Trzeci medal otrzymał ks. prof. Tomáš
Halík za „świadectwo najprawdziwszej
wiary oddane w spojrzeniach na świat
oczami ludzi”. „Rany współczesnego świata możemy uleczyć sztuką i kreatywnością” – podkreślał laureat. Ks. prof. Halík
jest jednym z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich. Zajmuje się
filozofią, teologią oraz psychologią.
Wręczenie Medalu Per Artem Ad Deum. Na zdjęciu od lewej: JE ks. bp Marian Florczyk, Claudia Henzler, dr Andrzej Mochoń, ks. prof. Michał Heller, ks. prof. Tomáš Halík, ks. dr prał. Lech Piechota.

„Właśnie tego wieczoru spełniają się
moje dziecięce marzenia, dlatego chcę
wszystkim przypomnieć, żeby nie rezygnować z marzeń” – mówiła Claudia
Henzler odbierając Medal Per Artem ad
Deum.

Nagrodzeni
Claudia Henzler to jedna z trojga laureatów, którym wręczono nagrodę Papieskiej Rady ds. Kultury podczas ostatniej
edycji targów SACROEXPO. Wyróżnie-

nie przyznawane jest za osiągnięcia, które
w istotny sposób przyczyniają się do pogłębiania dialogu różnych kultur współczesnego świata. Nazwiska nagrodzonych
w 2017 roku poznaliśmy już w marcu.
Uroczyste wręczenie medali odbyło się
jednak 12 czerwca, podczas gali w ramach XVIII Międzynarodowej Wystawy
Budownictwa i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO.
Papieska rada ds. Kultury, pod przewodnictwem JE ks. Kard. Ginafranco Ravasi
postanowiła wyróżnić trzy osoby, które
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reprezentują różne dzieciny nauki i sztuki.
Za „nieustanne zmagania z wielkością
pytań pomagających zrozumieć istotę
wszechświata” medal otrzymał ks. prof.
Michał Kazimierz Heller, polski filozof,
teolog i fizyk kosmolog. Jest pracownikiem
Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego oraz Papieskiej Akademii Teologicznej. W badaniach skupia się m.in.
na relacjach nauki i wiary. „Teraz, gdy
otrzymałem tę nagrodę, przynajmniej
formalnie mogę uważać się za artystę” –
żartował ks. prof. Heller podczas uroczystości.

Inspiracje
Laureaci medali Per Artem ad Deum
2017 byli również prelegentami w konferencji o tym samym tytule, która
odbyła się podczas targów SACROEXPO. Ks. prof. Michał Kazimierz
Heller udowadniał w swoim wykładzie,
że wszechświat to dzieło sztuki.
Ks. prof. Tomáš Halík skupił się na analizie współczesnej cywilizacji, widząc
w chrześcijaństwie czas przełomu. Natomiast Claudia Henzler w rozmowie z Miłoszem Horodyskim mówiła
o swojej pracy i źródłach inspiracji,
a także o drogach poszukiwania piękna.

Na jubileusz
do Fatimy

Losowanie wycieczek do Fatimy
odbywało się na stoisku Patron Travel

W niezwykły sposób jubileusz objawień fatimskich mogło uczcić czworo
szczęśliwców. A to dzięki loterii zorganizowanej przez Targi Kielce i Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowe PATRON TRAVEL. Aby
wyjechać na tygodniową pielgrzymkę
do Fatimy wystarczyło wypełnić
kupon konkursowy i wziąć udział
w loterii. Nagrody były losowane
w dwóch kategoriach: siostry zakonne
i księża-zakonnicy.

www.sacroexpo.pl
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Targi - więcej
niż biznes
Sztuka sakralna
kojarzy się często
z pięknymi kościołami.
Przywodzi na myśl
średniowiecznych
budowniczych, którzy
w pocie czoła wznosili
majestatyczne budowle,
czy artystów
tworzących witraże.
Okazuje się jednak,
że ta gałąź sztuki
ma się świetnie
i dzisiaj. I tak oto
do nowoczesności
wkradła się... tradycja.
Dawniej sztuka sakralna miała wyjaśniać wiernym Pismo. Kościoły zdobiły freski przedstawiające sceny z Biblii. Sceny ze Starego i Nowego
Testamentu uwieczniano na obrazach i witrażach. Wszystko po to, aby niepiśmienny lud miał
dostęp do Ewangelii.
W dzisiejszych czasach sztuka sakralna nabrała
innego znaczenia. Umiejętność czytania jest bowiem powszechna, a wierni sami mogą sięgać po

Słowo Boże. Sztuka sakralna wciąż ma jednak
walory estetyczne i kulturowe.
Dlatego jest jedną z głównych myśli przewodnich SACROEXPO. Mając na uwadze, że wciąż jest to istotny element kultury, w Targach Kielce co roku przyznawane
są nagrody dla firm, które z powodzeniem kultywują najlepsze tradycje sztuki sakralnej, a także
adaptują ją do realiów współczesnego świata.
W 2017 roku trzech artystów i przedsiębiorców otrzymało podczas SACROEXPO medale przyznawane przez kościelnych hierarchów.
Honorowy Medal im. JE Prymasa ks. Józefa
Kardynała Glempa trafił do firmy Art10.pl.
W Kielcach jesteśmy piąty raz i jesteśmy bardzo
zadowoleni współpracą z Targami Kielce. Pobyt
na targach jest świetną możliwością, żeby spotkać
się z księżmi, z którymi współpracujemy – mówi
Monika Frątczak-Rodak.
Z kolei za wykonanie ażurowego krzyża „Modlitwa Pańska w Krzyżu” Nagrodą Honorową
JE Biskupa Kieleckiego ks. Jana Piotrowskiego
nagrodzona została firma Sakra-Sztuka Sakralna s.c. Swój medal honorowy przyznał również
prymas Polski ks. abp. Jan Polak. To wyróżnienie otrzymała firma Monogram z Warszawy
za wykonanie jubileuszowego srebrnego ryngrafu „100-lecie Odzyskania Niepodległości
1918-2018”.
Pierwszy raz wystawiamy się na targach
i od razu zdobyliśmy medal. Naszą misją jest przywrócenie tradycji ryngrafu. Z pewnością wźmiemy
udział w kolejnych edycjach targów – zapowiada
Iwona Kolińska.
Podczas SACROEXPO nagrody odbierali
nie tylko twórcy zajmujący się nowoczesną

Na targach SACROEXPO swoja ofertę prezentują wystawcy z 13 krajów

sztuką sakralną. Wyróżnienia trafiły również
do firm, które pomagają ratować kościelne
zabytki. W ten sposób Medal Targów Kielce
trafił do firmy Atlas. Odznaczenie zostało
przyznane za zestaw produktów Atlas Złoty Wiek, służących do naprawy uszkodzonych powierzchni ceglanych i kamiennych
w obiektach zabytkowych.
Za zasługi przy konserwacji zabytkowych budowli sakralnych Targi Kielce doceniły również
firmę RECO Konserwacja Zabytków. Wyróżnienie przyznano za usługi konserwatorskie potwierdzone dokumentacją fotograficzną i folderem z przykładem realizacji malarskiej.
To tylko część nagród i wyróżnień przyznanych podczas SACROEXPO 2017. Gratulujemy
wszystkim laureatom i życzymy kolejnych sukcesów.
Dopełnieniem każdej liturgii jest muzyka kościelna. Najpiękniej brzmi wykonywana na organach. Utwory religijne z myślą o tym właśnie
instrumencie tworzyło wielu wielkich kompozytorów. Wystarczy wspomnieć choćby Jana Seba-

stiana Bacha.
Organy znajdują się w wielu zabytkowych kościołach – zwłaszcza tych, które powstawały
w okresie baroku. Nie każda nowa świątynia
może sobie jednak pozwolić na montaż skomplikowanego instrumentu. Dlatego świetnym
rozwiązaniem są organy elektroniczne, które
podczas SACROEXPO prezentowała firma
TAT Electronics. Organy elektroniczne łączą tradycję z nowoczesnością. Podobnie jak szaty liturgiczne, w których
coraz częściej tradycyjne wzory łączy
się z nowoczesnymi projektami. Przykładem są nowe kolekcje firm Haftina
i Alba Plus, które zaprezentowały na targach
swoje nowe kolekcje.
Wystawcy doceniają możliwość zaprezentowania swojej oferty w Targach Kielce.
SACROEXPO pomaga nam w promowaniu naszych wyrobów. Targi się rozwijają w dobrym
kierunku, my mamy klientów, klienci wiedzą
o nas i jesteśmy z tego zadowoleni – chwali Stefan
Andrzej Deja z firmy Artsakro.

Dialog o Bogu, nauce i człowieczeństwie
Wyjątkowe osobowości ze świata
sztuki, kultury i nauki to nieodłączni
goście na SACROEXPO. Od 2005
roku w jego trakcie wręczane są
medale Per Artem ad Deum.
W tym roku poszliśmy o krok
dalej i oddaliśmy scenę
laureatom nagrody.
Wręczanie Medali Per Artem
ad Deum na stałe wpisało się
już w harmonogram
Międzynarodowej Wystawy
Budownictwa i Wyposażenia
Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów SACROEXPO.
W 2017 roku postanowiliśmy
jednak w dodatkowy sposób
docenić laureatów, organizując
kolejne ważne wydarzenie konferencję Per Artem ad Deum.
Dzięki temu laureaci mogli
podzielić się swoim dorobkiem,
perspektywą i ideami, którymi
kierują się w codziennej pracy.
Konferencja spotkała się
z ogromnym zainteresowaniem.
Jej owocem będzie specjalne
wydawnictwo, które ukaże się
przed kolejną edycją SACROEXPO.
Znajdą się w nim m.in. prelekcje
laureatów z ostatniej
edycji wystawy.

www.sacroexpo.pl

Ks. prof. Michał Heller
Będę się starał przekonać Państwa,
że Wszechświat jest dziełem sztuki przez
które Pan Bóg mówi coś do człowieka.
(…) mój ulubiony malarz brytyjski Turner
i jego obraz „Światło, Para i Prędkość” z 1844
roku. Obraz jest wspaniały, ale warto zwrócić
uwagę na światło, na przesycenie światłem.
Światłem żyje także astronomia, dlatego,
że wszystkie informacje jakie płyną do nas
z kosmosu, to są fale elektromagnetyczne.
(…)
Zatem Światło jest czymś bardzo ważnym i w sztuce, i w astronomii.
(…)
Spójrzmy na impresjonistów, którzy byli
zafascynowani fizyką światła. Oni wiedzieli, że światło rozdziela się poprzez
pryzmat na barwy podstawowe i postanowili to wykorzystać, żeby lepiej pokazać impresję świata

Ks. prof. Tomáš Halík

Claudia Henzler

Tradycja, jedno z dwóch najważniejszych
źródeł boskiego objawienia, jest dynamicznym strumieniem ciągłej rekontekstualizacji przesłania Ewangelii. Jest to
ciągły dramat wcielenia wiary w kulturę
konkretnej społeczności, w konkretnej
przestrzeni i w konkretnym czasie.
(...)
Ewangelizacja polega na inkulturacji
Ewangelii; Ewangelizacja bez inkulturacji jest li tylko wulgarną propagandą
religijną i indoktrynacją.
(…)
Życie wiary jest życiem dialogu. Wydarzenia historyczne postrzegane teologicznie są w jakiś sposób boską komunikacją
z ludzkością. (…) Bóg w Biblii przemawia w historii i poprzez historię, nie tylko
w starożytnych czasach biblijnych. Jednak nie jest łatwo zrozumieć jego głos.

Każdego roku robię sobie bilans życia i wyznaczam cele na przyszłość. Medal Per Artem Ad
Deum, który miałam zaszczyt odebrać w Targach
Kielce, uświadomił mi pewne sprawy i w jakiś sposób stał się drogowskazem w mojej dalszej drodze.
(…)
Z pewnością nie mówię sobie, że muszę zrobić zdjęcie czegoś, co jest piękne. Nie zawsze,
nie w każdym momencie, ale próbuję wyjść
i zmówić modlitwę, szczególnie gdy jest to
ważna podróż, np. do Kosowa czy na Haiti.
(…) Czasami gdy udaję się do miejsc, które
nie są uznawane za szczególnie piękne, takie
jak te objęte konfliktem czy też obszary powojenne, ludzie pytają „co znajdujesz tam
pięknego? Tam jest tylko smutek i bieda”.
Mówię wówczas do siebie i do Boga, “pokaż
mi którędy wiedzie droga. Pomóż mi znaleźć
uśmiechy małych dzieci. Pokaż mi tę wielkość. Pokaż mi co jest ważne tutaj i teraz”.

prof. Leszek Mądzik
Bardzo dawno temu uwierzyłem, że można się porozumieć z drugim człowiekiem
bez słów. Że może się pojawić taka forma,
która jest językiem teatru, a ona gdzieś
zabierając czas widzowi może go zdobyć,
ogarnąć i zanurzyć w to oczekiwanie,
jakie pragnę przekazać. (…) A więc znalazłem, mam wrażenie, język, którym
mogę, zmieniając te obrazy, tworząc ich
narracje dramaturgiczne, stworzyć przed
widzem ciągle malujący się obraz. Tym
pędzlem, którym to czynię, jest światło.
To zderzenie gdzieś światła z ciemnością chciałbym żeby było siłą tego
teatru. (…) Tego teatru nie nazywałbym teatrem sensu stricto. Jest
on dla mnie rodzajem misterium.
To jest też jakiś cud, że znalazłem język,
który jest dla mnie pewnym rodzajem
terapii.
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Dlaczego warto
wziąć udział w targach
SACROEXPO
• Możliwość zakupu produktów
w atrakcyjnych cenach.
• Pozytywne opinie o wystawie wśród wystawców
i zwiedzających – aż 98% usatysfakcjonowanych
uczestników.

Wypowiedzi wystawców

• Profesjonalny zespół organizacji targów – doświadczenie zbierane przez 25 lat.

Rafał Michalski, Haftina

• Medal Per Artem ad Deum Przez Sztukę do Boga
przyznawany przez Papieską Radę ds. Kultury –
– SACROEXPO to jedyne miejsce gdzie wręczane
jest to wyjątkowe wyróżnienie.

Firma Haftina Atelier współpracuje z targami SACROEXPO już kilkanaście lat. Z roku na rok ta współpraca nabiera
tempa, co widać po sukcesywnym powiększaniu naszej powierzchni wystawienniczej. 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
Chorwacja. Tutaj spotykamy się zarówno z klientami detalicznymi, jak i partnerami handlowymi – przedstawicielami
hurtowni i sklepów.
W ofercie, którą zaprezentujemy podczas wystawy znajdują się między innymi: ornaty, kapy, welony, bielizna kielichowa, baldachimy, a także obrusy ołtarzowe. Warto dodać, że produkty zdobione są nową technologią sublimacji
oraz haftem, co podkreśla ich walory estetyczne i użytkowe.

Piotr Ostrowski, Krakowski Zakład S.G. Żeleński

Kieleckie targi są najlepsze w Polsce – zdecydowanie przewyższają inne wystawy organizowane na przykład w Lublinie, Poznaniu, czy kiedyś w Toruniu. SACROEXPO to skuteczne narzędzie do nawiązywania nowych kontaktów
biznesowych i podtrzymywania relacji z dotychczasowymi klientami. Najmocniejszą stroną tego wydarzenia jest frekwencja – wystawę odwiedzają zwiedzający nie tylko z Polski, ale też Europy. Co roku staramy się pokazać im coś
specjalnego  - przywozimy najbadziej prestiżowe projekty spośród tych, nad którymi właśnie pracujemy. Nasze starania zostały wielokrotnie docenione w czasie targów, zdobyliśmy tutaj Złoty Medal Targów Kielce i Medal Honorowy
Biskupa Kieleckiego, podtrzymując tym samym tradycje 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.).

• Optymalna infrastruktura do organizacji tego typu
imprez: nowoczesne hale wystawiennicze połączone
z centrum konferencyjno-kongresowym oraz parkingiem wielopoziomowym.
• Bogaty program wydarzeń towarzyszących: szkolenia,
konferencje, warsztaty.
• Dobre zaplecze hotelowe oraz wiele atrakcji w okolicy
do spędzenia czasu wolnego sprawią, że pobyt
w Kielcach będzie niezapomniany.

Marco Bestvater, Paulus

PAULUS rzeźba sakralna - Bestvater, to firma rodzinna która od roku 1988 zajmuje się produkcją artystycznej rzeźby
w drewnie. Niewątpliwym atutem naszej firmy jest staranność z jaką wykonane jest każde nasze dzieło.
Naszą ofertę przedstawiamy na targach sakralnych SACROEXPO w Kielcach już po raz piąty. Są to targi na najwyższym poziomie, zarówno dla wystawców jak i zwiedzających. Myślę, że targi kieleckie to wydarzenie, które spokojnie
może równać się ze światowym eventem. Dopracowane jest w każdym calu. Ogromna różnorodność i duży wybór
towarów ściąga klientelę z różnych zakątków Polski.

Jacek Pręgowski, Prema

Wystawa SACROEXPO, w której uczestniczymy od ponad dekady to wydarzenie niezbędne dla branży. Jedne z największych wydarzeń branży sakralnej 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 zwiedzających. Na nasze stoisko trafiają goście zarówno ze wschodniej, jak i zachodniej Europy. To daje wystawie szczególny
wydźwięk. Światowy poziom tego wydarzenia zdecydowanie wyróżnia je na tle innych, organizowanych w Poznaniu,
Lublinie czy kiedyś w Toruniu. Piękne, komfortowe obiekty Targów Kielce, parkingi i zaplecze hotelowe to kolejne
atuty organizatora.

Józef, Tadeusz, Rafał, Michał Chorąży, Sakra - Sztuka Sakralna

Targi są bardzo pomocnym narzędziem w prowadzeniu naszej działalności. Dzięki uczestnictwu w wystawie
SACROEXPO nawiązaliśmy do tej pory wiele kontaktów, które często skutkowały współpracą biznesową. Każdego
roku w Kielcach wymieniamy się doświadczeniem, rozmawiamy z przedstawicielami branży sakralnej, dostajemy
cenne wskazówki bezpośrednio od naszych klientów. To ważne dla firmy, która chce utrzymywać najwyższą jakość
swoich produktów.

Ewa Stawicka, Zakład Stolarski

Na targach w Kielcach wystawiamy się już od 12 lat i nie wyobrażamy 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 pochwalić się naszymi realizacjami. Liczba zwiedzających – tłumy
księży i sióstr zakonnych stawiają tę wystawę na pierwszym miejscu w branży sakralnej. Na uwagę zasługuje również
doskonała organizacja Targów Kielce – nowoczesne hale, parkingi stanowią dobrą oprawę wydarzenia.
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Ewa Dubik, Producent Świec DUBIK

W targach SACROEXPO uczestniczymy od kilkunastu edycji i będziemy tu zawsze! Doskonała organizacja, duża
liczba zwiedzających duchownych oraz oprawa wystawy, której mogą pozazdrościć europejskie ośrodki wystawiennicze sprawiają, że targi w Kielcach to dla nas najważniejsze branżowe wydarzenie. SACROEXPO przyciąga swym
rozmachem wielu księży, hurtowników, dzięki czemu mamy niepowtarzalną okazję zaprezentowania swoich produktów. Podczas tegorocznych targów zaprezentujemy bogatą ofertę świec, a wśród nich kilka nowości z kategorii świec
zalewanych, olejowych czy paschalnych. Jak co roku pokażemy też ciekawe przykłady ręcznie robionych zdobień
i dekoracji.  Na gości wystawy czekać będzie również specjalna, indywidualna oferta, dzięki której będą mogli dopasować zamówienie o własnych potrzeb i okazji.

Marek Lempaszek, Studio Prata

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 promocja reprezentują najwyższy, europejski poziom. Dodatkowo rangę wydarzenia
umacnia fakt, że Kielce to jedyne miejsce na świecie, w którym wręczana jest nagroda Papieskiej Rady ds. Kultury
Per Artem Ad Deum. To wszystko dało SACROEXPO wielką przewagę i pozycję lidera w branży w Polsce, ale również i w Europie.
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