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XIX Międzynarodowa
Wystawa Budownictwa
i Wyposażenia Kościołów,
Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów
11-13 czerwca 2018, Targi Kielce

80% sukcesu to obecność
Nie od dziś wiadomo, że receptą
na sukces jest dobra prezentacja. A jednym
z najlepszych sposobów na przedstawienie
swojej oferty są targi. Branża sakralna
nie jest w tej kwestii wyjątkiem.

Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO od lat gromadzi najważniejsze firmy z branży sakralnej. Nie bez
kozery stała się obowiązkową pozycją w kalendarzu branży. Podczas czerwcowej wystawy swoje usługi prezentują przedsiębiorstwa

z 13 krajów świata, a tendencja jest wzrostowa.
Na zwiedzających czekają przedstawiciele firm
m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych, Słowenii, Niemiec, Rosji, Hiszpanii, Włoch, Słowacji.
Istotnym elementem każdej wystawy bezsprzecznie są odwiedzający ją goście. W ciągu trzech czerwcowych dni na SACROEXPO
przybywa ich przeszło 5000. Specjalnie dla tych,
którzy nie mieli jeszcze możliwości odwiedzenia
targów, mamy nieskończenie wiele powodów, dla
których warto przyjechać na czerwcową wystawę. Wśród nich jeden z najważniejszych: książki, książki i jeszcze raz książki - podkreśla Robert
T. Frąk, menedżer projektu SACROEXPO.
Targi w Kielcach to nie tylko wyposażenie
i budownictwo sakralne. Oprócz tradycyjnych stoisk, zwiedzający mają możliwość podziwiania pokazów mody czy wystaw tematycznych. SACROEXPO to także bogata
oferta wydawnictw religijnych. Wśród nich pojawi się m.in. Wydawnictwo Jedność, obchodzące
w tym roku 100-lecie powstania. Prócz możliwości zakupu nowości wydawniczych w atrakcyjnych cenach to doskonała okazja, aby spotkać się z autorami książek.

Podczas targów SACROEXPO 2017 swoją ofertę na powierzchni przekraczającej 16 tysięcy metrów kwadratowych zaprezentowało 300 wystawców z 13 krajów

O tym, jak istotna jest działalność wydawnictw
katolickich świadczy fakt, iż jednym z laureatów
Medalu Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem
ad Deum w roku 2015 było niemieckie wydawnictwo Herder - jedno z wiodących niemieckojęzycznych wydawnictw teologicznych, wspierających dialog między kulturami i tradycjami.
Jak widać, idea szerzenia sacrum za pomocą sło-

wa pisanego jest szczególnie bliska organizatorom SACROEXPO. Na wszystkich moli książkowych czeka zatem oferta m.in. wydawnictw:
Hlondianum, Św. Stanisława BM, Bernardinum, Św. Wojciecha, AGAPE, W drodze, Promic, Salvatti, Monumen i Bud Media. Swoje wydawnictwa zaprezentuje także Edycja Świętego
Pawła i Dom Wydawniczy RAFAEL czy Media
Fachowe.
Zapraszamy już od 11 do 13 czerwca 2018.

5 powodów, dla których
warto brać udział w targach
• prezentacja oferty
• poznanie opinii klientów
• nawiązanie współpracy biznesowej
• pozyskanie nowych odbiorców
• obserwacja konkurencji

5 powodów, dla których warto
wziąć udział w SACROEXPO
• doświadczenie w organizacji wydarzeń
targowych – ponad 70 rocznie
• profesjonalne podejście do klienta
– przeszło 25 lat tradycji
• pozytywne opinie wystawców
– 98% satysfakcji
• bogaty program wydarzeń towarzyszących:
konferencje, seminaria, warsztaty, wystawy
• spotkanie z laureatami Medalu Per Artem
ad Deum

Dialogi o religii
Wspólnota Kościoła od początku swego
istnienia jest tematem, który inspiruje
i wywołuje emocje. Dlatego też pierwsza
edycja konferencji „Dialogi o religii”,
zainicjowanej i objętej patronatem
przez prezydenta miasta Kielce Wojciecha Lubawskiego, poświęcona
została dylematom związanym z tym
zagadnieniem. Konferencja odbędzie się
w ramach targów SACROEXPO
- miejsca niezwykłych spotkań
i inspirujących rozmów.

1 | SACROEXPO | 11-13 czerwca 2018

Podczas spotkania o wyzwaniach wobec
Kościoła we współczesnym świecie i roli
jego członków dyskutować będą autorytety:
s. Małgorzata Chmielewska, Tomasz Terlikowski oraz ks. Mirosław Tykfer. O zadaniach
członków wspólnoty Kościoła wspomniała
s. Chmielewska na portalu siostramalgorzata.chlebzycia.org, w poście „ Meldujemy wykonanie zadania”. Swoich czytelników namawia do wykonywania drobnych gestów
dobroci, które mogą stać się siłą sprawczą
wielkich zmian w życiu drugiego człowieka:
„Pamiętajcie: my nie jesteśmy «Panami Bogami». My jesteśmy tylko sługami. Jeśli idziemy
w Jego imieniu. On patrzy inaczej niż ludzkie
oko na naszych uwikłanych w nałogi, zakręconych i poranionych przez własne lub cudze złe
wybory. Nigdy nie wiemy, czy jeden nasz dobry gest nie będzie iskrą, która zapali nadzieję
nawet w najbardziej zaburzonej głowie, która
już nie pracuje należycie. A zawsze będzie kroplą budującą nasze człowieczeństwo”. Siostra
Małgorzata jest autorką książek, m.in: „Ce-

rowanie świata”, czy „Dobro jako choroba zakaźna”.
O pierwiastku dobra w każdym człowieku,
będącym częścią wspólnoty, wspomina także
kolejny uczestnik „Dialogów”, ks. Mirosław
Tykfer. „Ja też chcę wierzyć, że wszyscy ludzie,
dokładnie wszyscy, są dziećmi jednego Boga
i że pokój jest możliwy. I to wcale nie znaczy,
że nie ma ludzi skłonnych do przemocy. Oczywiście, że są. Tyle że linia podziału między dobrymi i złymi nie może przebiegać na granicy
odmienności etnicznej czy religijnej” – wspomina na łamach Tygodnika Katolickiego.
Z kolei Tomasz Terlikowski, autor pełnego emocji cytatu „Człowiek musi przeżyć
wstrząs, żeby zmienić swoje życie” pochodzącego z książki „Dzisiaj trzeba wybrać. O potędze Maryi, walce duchowej i czasach ostatecznych”, zauważa istotną rolę przywódców
Kościoła w kształtowaniu zachowania jego
członków: „Papież w niekiedy kłopotliwy ko-

munikacyjnie sposób przypomina stare nauczanie Kościoła, który potępia grzech, ale
nigdy grzesznika. Dla niego zawsze ma przesłanie przebaczenia i pojednania, które – aby
było skuteczne – musi do niego dotrzeć. Konieczne jest więc spotkanie” – pisze Terlikowski na łamach portalu fronda.pl.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do udziału w konferencji, która odbędzie
się w dniu 11 czerwca.
Wstęp bezpłatny po rejestracji
na www.sacroexpo.pl

www.sacroexpo.pl

SACROEXPO News plus

Małe przedmioty o wielkiej mocy
Książki, figurki, różańce, medaliki i święte obrazki.
Podczas czerwcowej wystawy SACROEXPO, goście
targów będą mogli wybierać z szerokiej gamy małych
przedmiotów o wielkiej mocy, potocznie zwanych
dewocjonaliami.
Dla moli książkowych
Książki, modlitewniki, czasopisma – czyli mnogość form słowa pisanego, które bez
wątpienia zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagającego czytelnika. Pośród rzeźb,
obrazów i organów, hale Targów Kielce wypełnią się najnowszymi propozycjami najlepszych wydawnictw katolickich. Wśród nich,

znajdziemy, między innymi czasopisma „Miłujcie się!”, „Niedziela”, „Gość Niedzielny”,
„Przewodnik Katolicki”, czy „Egzorcysta”. Nie
zabraknie najnowszej oferty wydawnictw, takich jak między innymi Wydawnictwo Jedność, Pallottinum, Apostolicum czy Edycja
Św. Pawła.
W ofercie targów pojawi się Pismo Święte,
powieści chrześcijańskie, a także książki dla

dzieci i młodzieży. Nie zabraknie najbardziej
aktualnych form piśmienniczych: na targach
zobaczymy zatem e-booki i audiobooki. Jak
co roku, na stoiskach pojawi się szeroka oferta książek i pomocy duszpasterskich i katechetycznych dla księży i katechetów. Warto
więc zgodzić się ze słowami Umberto Eco:
Kto czyta książki – żyje podwójnie i odwiedzić
SACROEXPO.

Boskie dzieła ludzkich rąk
Kielecka wystawa to przegląd osiągnięć niemal każdej z dziedzin sztuki. Wśród nich
znajdziemy rzeźby i figurki stanowiące niezbity dowód na niezwykłe umiejętności ich
twórców. Większość firm obecnych na tar-

gach oferuje szeroką gamę produktów na
każdą kieszeń – zarówno dla osób pragnących zakupić krzyż do domu, jak i proboszczów planujących wyposażenie świątyni.
Nie zabraknie obrazów i ikon, a także mniej
spektakularnych, a bliższych sercu różańców.
Wśród nich pojawią się te tradycyjne, ale
również pachnące, czy bardziej luksusowe,
wykonane ze srebra i z egzotycznego drewna.
Tegoroczna edycja SACROEXPO, upłynie
także pod znakiem… słodyczy. A to za sprawą Bożych Krówek, które stadnie pojawią się
na targach, aby dzielić się świętością.
Targi stanowić będą także doskonałą okazję
do zaplanowania pielgrzymki. Wśród wystawców nie zabraknie bowiem biur pielgrzymkowych z ciekawą ofertą.

Muzea dla każdego, czyli sztuka bez barier
Konferencja „Muzea
naszych czasów” na stałe
weszła do programu targów
SACROEXPO. Tegoroczna
edycja zapowiada się
jednak wyjątkowo. Zgodnie
z duchem czasu, będzie
o innowacjach. O zmianach
na lepsze, czyli muzeach
dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Dzięki różnorodności form sztuki może być ona dostępna dla osób
niepełnosprawnych
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Zeszłoroczna edycja konferencji upłynęła pod
znakiem muzeów kościelnych. Podczas spotkania dyrektorów i konserwatorów zabytków muzeów diecezjalnych z ks. bp. Michałem Janochą
dyskutowano nad ich funkcją w zmieniającej się
rzeczywistości. Konferencja adresowana była do
pracowników muzeów kościelnych i państwowych, badaczy-muzealników, kulturoznawców
i historyków sztuki. W jej ramach dokonano wyboru Samorządu Stowarzyszenia na Rzecz Muzeów Kościelnych. Współorganizatorami spo-

tkania byli Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) oraz dr Piotr Majewski.
Anno Domini 2018 to czas poświęcony multisensorycznemu podejściu do sztuki. W ramach
kolejnej edycji konferencji ukazane zostaną bariery z jakimi w odbiorze sztuki spotykają się
osoby niepełnosprawne. Oprócz nazwania problemu, organizatorzy postarają się ukazać sposoby, dzięki którym odbiór sztuki przez osoby
z dysfunkcjami stanie się nie tylko możliwy, ale
przede wszystkim satysfakcjonujący. Mało tego:
w ramach spotkania muzealników zyskają także
osoby pełnosprawne, które dzięki technologiom
zaprezentowanym podczas spotkania będą mogły odkryć nowe dla siebie sposoby postrzegania dzieł sztuki. Forma konferencji, po raz drugi w całej historii wydarzenia, przybierze postać
warsztatów. Współorganizatorem jest Pracownia Projektowa „Sowa-Szenk”, specjalizująca się
w projektowaniu wystaw muzealnych. Jej właścicielka, Agnieszka Sowa–Szenk, podkreśla, że
osoby niepełnosprawne mogą przekazać osobom pełnosprawnym zupełnie inny, bogatszy
sposób spojrzenia na sztukę.
Warsztaty odbędą się pierwszego dnia 19. edycji wystawy SACROEXPO w Targach Kielce, tj.
11.06. Wstęp bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Program wydarzenia będzie dostępny na
stronie www. sacroexpo.pl

LOURDES w zasięgu ręki

W tegorocznej edycji konkursu nagrodami są pielgrzymki do Lourdes.

Po raz kolejny Targi Kielce i Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe PATRON TRAVEL organizuje konkurs, w którym główną nagrodę
stanowią cztery pielgrzymki do Lourdes. Tegoroczne edycja stawia przed uczestnikami
zupełnie inne zadanie. Aby wziąć udział
w konkursie, należy odwiedzić targi SACROEXPO i prawidłowo wypełnić kupon.
Nagrody, podobnie jak w poprzednich edycjach przyznane zostaną w dwóch kategoriach: siostry zakonne i księża- zakonnicy.
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