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na firmy IZOTERMA, systemy ogrzewania 
podłogowego przedsiębiorstwa Elektrocie-
pło czy nowa linia konfekcji dla sióstr za-
konnych produkowana przez Kraw-Biel. 
Nie zabraknie witraży i organów, a także …
ryngrafów. - Misją naszej firmy jest przy-
wrócenie tradycji ryngrafu, który przecież 
ma tysiącletnią historię - mówi Iwona Ko-
lińska z firmy Monogram Warszawa. - Na 
pewno targi to będzie takie miejsce, gdzie 
będziemy się pojawiać – dodaje. 
Dla zwiedzających, kielecka wystawa to 
okazja do uzupełnienia zbiorów o nowe po-
zycje biblioteczne, różańce, czy modlitew-
niki. Osoby konsekrowane zachęcamy do 
zapoznania się z okazyjną ofertą wyposa-
żenia wnętrz, w tym organów, witraży, czy 

obrazów. Nie zabraknie szat liturgicznych, 
kielichów i figur świętych. Pojawią się ob-
razy i ikony, a także mniej spektakularne, 
a bliższe sercu różańce. Wśród nich znaj-
dziemy te tradycyjne, ale również pachną-
ce, czy bardziej luksusowe, wykonane ze 
srebra i z egzotycznego drewna. Tegorocz-
na edycja SACROEXPO, upłynie także pod 
znakiem …słodyczy. A to za sprawą Bo-
żych Krówek, które stadnie pojawią się na 
targach, aby dzielić się świętością.

Kielecka wystawa to także przegląd osią-
gnięć niemal każdej z dziedzin sztuki. 
Wśród nich znajdziemy rzeźby i figurki 
stanowiące niezbity dowód na niezwykłe 
umiejętności ich twórców. Większość firm 
obecnych na targach oferuje szeroką gamę 
produktów na każdą kieszeń – zarówno dla 

SACROEXPO to doskonałe miejsce dla każdej firmy, która w sposób 
kompleksowy chce przedstawić ofertę ponad 5 000 zwiedzającym.   
Dla gości targów to świetna okazja do zakupów w promocyjnych cenach.

osób pragnących kupić krzyżyk, jak i pro-
boszczów planujących wyposażenie świą-
tyni.
Pośród rzeźb, obrazów i organów, hale Tar-
gów Kielce wypełnią się najnowszymi pro-
pozycjami najlepszych wydawnictw kato-
lickich. Wśród nich, znajdziemy, między 
innymi czasopisma „Miłujcie się!”, „Nie-
dziela”, „Gość Niedzielny”, „Przewodnik 
Katolicki”, czy „Egzorcysta”. Nie zabrak-
nie najnowszej oferty wydawnictw, takich 
jak między innymi Bernardinum, Edycja 
Św. Pawła, Jedność czy Św. Wojciech. 

W ofercie targów pojawi się Pismo Świę-
te, powieści chrześcijańskie, a także książki 
dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie najbar-
dziej aktualnych form piśmienniczych: zo-
baczymy zatem e-booki i audiobooki. Jak co 
roku, na stoiskach pojawi się szeroka ofer-
ta książek i pomocy duszpasterskich i kate-
chetycznych. 
Nie zabraknie również konkursów. Po raz 
kolejny Targi Kielce i Biuro Turystyczno – 
Pielgrzymkowe PATRON TRAVEL orga-
nizuje konkurs, w którym główną nagrodę 
stanowi tygodniowa pielgrzymka do Lour-
des. Stowarzyszenie Civitas Christiana na-
gradza znajomość Biblii książkami. Wy-
starczy przyjść na stoisko Stowarzyszenia, 
wylosować pytanie i odpowiedzieć na nie. 
Nagrodami będą książki Instytutu Wydaw-
niczego PAX ufundowane przez Fundację 
Civitas Christiana.
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wiedzą o nas – jesteśmy z tego zadowole-
ni - dodał. Oprócz możliwości zaprezento-
wania standardowej oferty, okazja jaką jest 
SACROEXPO, zdaje się być doskonała do 
zapoznania gości z nowościami. Wśród te-
gorocznych, pojawią się, m.in. wyspa grzej-

O korzyściach płynących z targów mówią 
sami wystawcy. - SACROEXPO poma-
ga nam w promowaniu naszych wyrobów 
– powiedział Stefan Andrzej Deja z firmy 
ARTSAKRA. - Targi rozwijają się w do-
brym kierunku, mamy klientów, klienci 

Na targach SACROEXPO jesteśmy 
już piąty rok i powiem szczerze, 
że jesteśmy bardzo zadowoleni ze 
współpracy z targami.  
 

Monika Frątczak Rodak Art10

W epoce budowy murów, 
coraz wyraźniej potrzeba nam 
mostów do prowadzenia 
dialogu. I taką rolę spełniają 
doroczne Międzynarodowe Targi 
SACROEXPO. Jest to miejsce 
wyjątkowe, bo spotkania religii 
i kultury, sztuki obrazu, słowa 
i rękodzieła. Targowa ekspozycja 
przyciąga zarówno korzystną ceną, 
jak i bezcenną wartością obcowania 
z pięknem. 

ks. dr Rafał Dudała  

Konferencje:

Per Artem Ad Deum  
12 czerwca, godz. 10:00 – 16.00

Muzea Naszych Czasów 
„Wejdź do muzeum wszystkimi 
zmysłami”
11 czerwca, godz. 11:00 – 14:00

Dialogi o religii 
11 czerwca, godz. 16:00

Wstęp na konferencje jest 
bezpłatny po wcześniejszej 
rejestracji.
Szczegóły na www.sacroexpo.pl

Tegoroczna edycja SACROEXPO to nie tylko oferta ponad 300 firm z 13 krajów, ale także ciekawe spotkania i rozmowy o wierze

Książki, figurki, różańce, 
medaliki i święte obrazki. 
Podczas czerwcowej wystawy 
SACROEXPO, goście będą 
mogli wybierać z szerokiej gamy 
dewocjonaliów.

Jubileusze 
 200 lat 

Diecezja Sandomierska
100 lat 

Wydawnictwo Jedność
25 lat 

Biuro Turystyczno - 
Pielgrzymkowe 

FRATER
20 lat 

Biuro Podróży
ORLANDO Travel 
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Humor Ojców 
Pustyni 
W pewnej wiosce rozeszła się wieść 
o tym, że w wielkim klasztorze został 
zmieniony przeor. Natychmiast przy 
klasztornej furcie pojawił się jakiś 
ciemny typ, który stwierdziwszy, 
którym z braci jest przeor, podszedł 
do niego:
– Abba – powiedział – dobrze 
znałem poprzedniego przeora, był 
wobec mnie bardzo szczodry. Mam 
nadzieję, że także ty…
– Oczywiście, bracie. Tylko widzisz, 
to ja jestem starym przeorem. Nowy 
przybędzie tutaj za jakieś dziesięć 
dni. 

R. Kerm „Humor Ojców Pustyni”

Medal Papieskiej Rady ds. Kultury Per Artem Ad Deum

Poszukiwanie Boga w dziele ludzkich rąk 

Świat można uleczyć sztuką

Prelegenci:

Aleksander Sokurow i o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski 
dołączyli do grona uhonorowanych Medalem Papieskiej Rady  
ds. Kultury Per Artem ad Deum. Podczas wizyty w Targach 
Kielce spotkają się z miłośnikami swojej twórczości i opowiedzą 
o niezwykłej roli sztuki z elementami sacrum.

Gościem tegorocznej konferencji Per 
Artem ad Deum w Targach Kielce będzie 
ks. Marek Lis, doktor habilitowany nauk 
teologicznych, filmoznawca z Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. 
Współredaktor Światowej Encyklopedii 
Filmu Religijnego. 

ks. dr hab. Marek Lis, 
prof. UO

duchowny katolicki, doktor habilito-
wany nauk teologicznych, profesor 

nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. 
Współredaktor Światowej Encyklopedii 

Filmu Religijnego

JE Bp prof. Michał Janocha
historyk sztuki, profesor nadzwyczajny 
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, Przewodniczący Rady 
ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Kulturowego

o. prof. dr hab. Jan Andrzej 
Kłoczowski OP

dominikanin, teolog, profesor filozo-
fii. Wykłada filozofię Boga i religii 

oraz historię filozofii XIX i XX wieku 
w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym 
oo. Dominikanów w Krakowie. Laureat 

Medalu Per Artem ad Deum 2018

o. dr Michał Legan OSPPE
wykładowca na Wydziale Nauk Spo-

łecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie, ekspert 
w dziedzinie kinematografii

dr Irina Tatarova
adiunkt w Instytucie Badań Interdyscy-
plinarnych „Artes Liberales” Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Zajmuje się sztuką 
sakralną oraz filmem, głównie filozoficz-
ną analizą dzieł sztuki filmowej

Aleksander Sokurow
rosyjski reżyser i scenarzysta, zdobywca 
Złotego Lwa podczas 68. Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego w Wenecji, 
za adaptację Fausta. Decyzją Europej-
skiej Akademii Filmowej zaliczony
w poczet 100 najlepszych reżyserów

Zapraszamy 12 czerwca, godz. 10:00-
16:00. Wstęp bezpłatny po rejestracji 
www.perartemaddeum.evenea.pl

Ks.Marek Lis w towarzystwie członków jury ekumenicznego podczas Festiwalu Filmowego 
w Cannes  w 2013 roku.

wygłosi ks. dr hab. Marek Lis, teolog, 
filmoznawca, profesor Uniwersytetu 
Opolskiego, członek jury ekumeniczne-
go na festiwalach filmowych między in-
nymi w Cannes. Jego prelekcja poprze-
dzi wywiad „na żywo” przeprowadzony 
przez JE bpa prof. Michała Janochę - hi-
storyka sztuki, profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego z  o. prof. dr hab. Janem 
Andrzejem Kłoczowskim, dominikani-

nem, teologiem, profesorem filozofii. 
Kolejnym punktem w programie konfe-
rencji, będzie wykład o. dra Michała Le-
gana na temat twórczości Martina Scor-
sese. Po jego wystąpieniu, zgromadzeni 
na konferencji goście, będą mieli możli-
wość uczestnictwa w kolejnym wywia-
dzie-rozmowie dr Iriny Tatarovej – ana-
lityczki i badaczki kina z Aleksandrem 
Sokurowem, rosyjskim reżyserem i sce-

Medal Per Artem ad Deum przyzna-
wany jest podczas SACROEXPO już 
do 13 lat. Od 2005 r. Papieska Rada ds. 
Kultury nagradza za osiągnięcia, które 
w istotny sposób przyczyniają się do po-
głębiania dialogu różnych kultur współ-
czesnego świata. Tegoroczna edycja 
konferencji z laureatami medalu przy-
bierze niezwykłą formę. Słowo wstęp-
ne na temat sacrum w sztuce filmowej 

Podczas konferencji Per Artem ad Deum 
2018 wygłosi ksiądz słowo wstępne na temat 
sacrum w sztuce filmowej…
Chciałbym pokazać, jak bogatą rzeczywisto-
ścią jest kino religijne: to nie tylko filmy bi-
blijne czy opowieści o świętych, ale rów-
nież dzieła twórców, którzy stawiają pytania 
o człowieka, jego duchowość, o sens życia.

Czy bycie poliglotą i filmoznawcą pomaga 
lepiej rozumieć filmy? Co sądzi ksiądz o fil-
mach z lektorem i napisami? 
Nieraz zżymam się na jakość tłumaczeń filmów, 
gdy porównuję dialogi i napisy. Trzeba jednak 
pamiętać, że sama znajomość języka to za mało: 
warto znać kulturę, której wyrazem jest film. Wi-

narzystą, zdobywcą Złotego Lwa pod-
czas 68. Międzynarodowego Festiwa-
lu Filmowego w Wenecji za adaptację 
Fausta. Decyzją Europejskiej Akademii 
Filmowej zaliczonym w poczet 100 naj-
lepszych reżyserów. Podsumowaniem 
każdej z rozmów, będą odpowiedzi na 
pytania uczestników konferencji.

dać to świetnie w komedii „Jeszcze dalej niż Pół-
noc”, opartej na humorze językowym, zastoso-
waniu dialektów i regionalnych uprzedzeń.

Jakim językiem będzie ksiądz mówił podczas 
swojego wystąpienia na konferencji Per Ar-
tem Ad Deum? Czy to będzie głos filmoznaw-
cy, czy głos teologa – da się to rozdzielić?
Dobrze, że pyta Pani o sposób komunikacji. Bę-
dzie to uzupełniające się spojrzenie z dwóch per-
spektyw: teologa rozumiejącego filmy i filmo-
znawcy znającego niełatwą materię religijną. 

W 2013 roku zasiadał ksiądz w jury ekume-
nicznym Festiwalu Filmowego w Cannes. 
Czy chciałby ksiądz jeszcze raz być częścią 

tego wydarzenia?
Chętnie bym tam wrócił, chociaż festiwale 
to wyczerpujące doświadczenie, gdy trzeba 
obejrzeć blisko 40 filmów. Zdarza mi się by-
wać na innych festiwalach w jury ekumenicz-
nym czy też katolickim SIGNIS: to okazja do 
zobaczenia wielu filmów, które nie zawsze po-
tem trafiają do szerokiej dystrybucji.

Ma ksiądz swojego faworyta w Cannes pod-
czas tegorocznej, 71.edycji  festiwalu?
Gdy rozmawiamy, festiwal jeszcze trwa i nie 
znamy laureatów. Cenię filmy Irańczyka As-
ghara Farhadiego, Japończyka Kore-Edy Hi-
rokazu, Pawła Pawlikowskiego. Może któryś 
z nich zostanie wyróżniony?

Z cyklu

Porozmawiajmy 
o… filmie

zdj. Daniel Béguin
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terytorium, włączono Stalową Wolę, Tarno-
brzeg czy Janów Lubelski. W historii diecezji 
ważne były także synody o charakterze usta-
wodawczym. Trzeci z kolei synod rozpoczął 
się przed rokiem i powinien zakończyć się za 
około dwa lata. Diecezja sandomierska liczy 
obecnie 242 parafie, 634 księży diecezjal-
nych oraz 687 tysięcy wiernych.
W jaki sposób przebiegają obchody jubile-
uszu? 
Obchody jubileuszu upamiętniliśmy różnymi 
publikacjami, sympozjami i wystawami, z któ-
rych ostatnia jest obecnie prezentowana w Mu-
zeum Diecezjalnym w Sandomierzu oraz w Mu-
zeum na Zamku Sandomierskim. Poszczególne 
stany, grupy kościelne i zawodowe  gromadzą 
się ponadto na swoich celebracjach jubileuszo-
wych. Przewodniczą im biskupi z całej Polski. 
Są obecni przedstawiciele rządu, parlamen-
tarzyści, związkowcy i ludzie kultury. Główne 
uroczystości jubileuszowe, na które serdecznie 
zapraszamy, odbędą się w bazylice katedralnej 
w Sandomierzu dnia 16 czerwca o godz. 11.00. 

Sandomierz kusi bogatą ofertą turystyczną i wspaniałymi zabytkami

BP Krzysztof Nitkiewicz, 
duchowy przewodnik 
Diecezji Sandomierskiej

Ks. Marek i jury w Cannes

O początkach tej wspaniałej 
historii opowiada Bp. Krzysztof 
Nitkiewicz

Jakie ważne wydarzenia miały miejsce pod-
czas 200 lat istnienia diecezji? Które w spo-
sób szczególny zachowały się w jej historii?
Duchowni, osoby zakonne i wierni świeccy 
diecezji dzielili dole i niedole Ojczyzny. An-
gażowali się w powstania narodowe, w wal-
kę o odzyskanie niepodległości i w obronę 
suwerenności odrodzonej Polski. Byli zsyłani 
na Syberię przez carskich urzędników i mę-
czeni w niemieckich obozach koncentracyj-
nych. 20 księży diecezji sandomierskiej zo-
stało zabitych przez Niemców. Doświadczali 
również prześladowań ze strony komunistów, 
zaś bp. Piotra Gołębiowskiego porwano na-
wet z pałacu biskupiego w Sandomierzu. Je-
żeli chodzi o znaczące wydarzenia z histo-
rii, należy tutaj wspomnieć przede wszystkim 
nową reorganizację terytorialną Kościoła 

w Polsce, dokonaną przez św. Jana Pawła II 
25 marca 1992 r. Jej owocem było miedzy in-
nymi oddzielenie Radomia od Sandomierza 
i erygowanie diecezji radomskiej. Z kolei do 
diecezji sandomierskiej, która utraciła w wy-
niku wspomnianej reformy ponad 50 proc. 

Cały czas w kinach pojawiają się nowe filmy 
biblijne, które są godne polecenia? 
Niemal co miesiąc do kin trafiają filmy religij-
ne i biblijne: to prawdziwy wysyp, pokazujący 
popularność tematyki. Bywa jednak, że tytuły 
wprowadzają w błąd: mało biblijna jest histo-
ria opowiedziana w filmie „Noe. Wybrany przez 
Boga” czy w niedawnej „Marii Magdalenie”. 

W innych wywiadach wspomina ksiądz, że 
to Paryż obudził w księdzu pasję do filmu, 
a wszystko zaczęło się od cyklu filmów „De-
kalog” Krzysztofa Kieślowskiego – dzieło po-
nadczasowe, dlaczego?
30 lat temu drogę do publiczności na Zacho-
dzie otworzył Kieślowskiemu „Dekalog”, se-
ria 10 filmów, które opowiadają o sprawach 
najważniejszych: miłości, rodzicielstwie, 
śmierci, o lękach i niepokojach, sytuując zna-
czenie przykazań współcześnie. Chyba to ak-
tualizujące odczytanie Dekalogu dla życia 
zdecydowało o sukcesie filmów?

Istnieją filmy, które spotykają się ze sprzeci-
wem kościoła, jak np. Avatar, Kod da Vinci, 
Ostatnie kuszenie Chrystusa czy ekranizacja 
powieści Harrego Pottera. Czy istnieje ofi-

cjalna lista filmów zakazanych? 
W 1995 r., na stulecie kina, Papieska Rada ds. 
Komunikacji Społecznej oraz Filmoteka Wa-
tykańska sporządziły listę 45 polecanych fil-
mów. Nie ma jednak watykańskiej listy filmów 
niepolecanych ani oficjalnych wypowiedzi 
przeciw filmom. To, że katolickim krytykom 
nie podobają się takie czy inne filmy, nieraz 
agresywne wobec chrześcijaństwa, jest prze-
cież wyrazem ich wolności? 

Nie boi się ksiądz stwierdzeń, że „Matrix” za-
wiera wątki biblijne i bez jej znajomości nie 
pojmiemy jego sensu kompletnie, również po-
równywanie postaci Gandalfa z „Władcy Pier-
ścieni” do Chrystusa. Czy w każdym filmie mo-
żemy się doszukiwać powiązań biblijnych?

Nie każdy film nawiązuje do Biblii czy postaci 
Chrystusa. Są jednak twórcy, którzy Ewange-
lię próbują odczytywać na nowo, choć z pew-
nością katechetyczny zamiar autorów „Opo-
wieści z Narnii” odbiega od ponowoczesnego 
wpisania Ewangelii w wojnę toczoną w „Ma-
triksie”. Dla zrozumienia tego filmu przyda 
się znajomość Ewangelii, jak „Alicji w kra-
inie czarów”.

200 lat Diecezji Sandomierskiej

Zapraszamy do wspólnego 
świętowania jubileuszu na 
stoisko Diecezji Sandomierskiej 
E25 podczas targów 
SACROEXPO.

Zapraszamy 11 czerwca,
godz. 11:00-14:00.
Wstęp bezpłatny po rejestracji. 
Szczegóły na www.sacroexpo.pl

Top 10 najlepszych filmów 
zdaniem ks. Marka Lisa

„Dekalog” K. Kieślowski
„Constans” K. Zanussi
„Edi”  P.Trzaskalski
„Tokijska opowieść” Y. Ozu 
„Goście Wieczerzy Pańskiej” 
I. Bergman
„Książę Egiptu”  B. Chapman
„Pierwsza gwiazdka” T. Reckart
„Maryja, matka Jezusa” G. Chiesa
 „Kręgi” S. Golubović
„Lewiatan” A. Zwiagincew 
„Milczenie” M. Scorsese

Konferencja 

Muzea naszych
czasów

Potrzeba obcowania ze sztuką jest 
naturalna dla każdego człowieka. 
W mniejszym lub większym stop-
niu dotyka nas wszystkich. W cza-
sach rozwoju nowych technolo-
gii, niepełnosprawność, zwłaszcza 
wzrokowa nie powinna być ba-
rierą uniemożliwiającą jej odbiór. 
O tym właśnie, rozmawiać będą 
uczestnicy warsztatów  „Wejdź do 
Muzeum wszystkimi zmysłami”. 
- Koncepcja zakłada, otwarcie się 
muzeów na nowe doświadczenia 
poprzez aktywizację zwiedzają-
cych w nowo aranżowanej prze-
strzeni wystawienniczej- mówi 
arch. Agnieszka Sowa – Szenk, 
współorganizator warsztatów. -Na-
rzędzia stosowane do udostępnie-
nia muzeów dla gości z dysfunk-
cją wzroku, skutecznie otwierają 
drzwi do odbioru sztuki dla wszyst-
kich grup odbiorców- dodaje.
Naukowcy nieustająco analizują 
relacje pomiędzy każdym włók-
nem mięśniowym a reakcją, która 
za pomocą dotyku wywoływana 
jest w mózgu człowieka. Doświad-
czenia pokazują, iż nawet osoby 
nie przygotowane do nowego typu 
bodźców, nie uwrażliwione na tak 
subtelne struktury i sygnały - dają 

sobie radę w oglądaniu zaprojek-
towanych dla osób niewidzących 
swoistych map dzieł sztuki. Pod-
czas konferencji poruszone zosta-
nie zagadnienia dotyczące techno-
logii haptycznej dające możliwość 
dostosowania przekazu muzeum 
do potrzeb większej ilości odbior-
ców. Powstaje we współudziale 
Targów Kielce, Pracowni Projek-
towej „Sowa-Szenk” oraz Fun-
dacji Audiodeskrypcja. Wiedzą 
podzielą się arch. Agnieszka So-
wa-Szenk, mgr. Barbara Szymań-
ska i Tomasz Strzymiński. 
W programie konferencji przewi-
dziano następujące bloki: 
• Wystawy- sztuka dostosowana 

do percepcji osób z dysfunkcją 
wzroku

• Reliefy - nowe narzędzia ogląda-
nie poprzez dotyk - technologia 
haptyczna jako aktywizacja na-
szej wyobrażni

• Audiodeskrypcja i dźwięk - 
Sztuka komunikacji w nowej 
perspektywie

SERPONE POLSKA sp. z o.o.

Dostawca Zakrystii Papieskiej

Serpone Polska sp. z o.o. - ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 
 www.sakro.pl - www.serpone.com  e-mail: sklep@sakro.pl 

www.facebook.com/Serpone-Polska        502176343 - 501175878

Wejdź  
do Muzeum 
wszystkimi 
zmysłami, 
czyli sztuka 
przyjazna osobom 
niepełnosprawnym.

R E K L A M A

zdj. Daniel Béguin
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SACROEXPO News

Opinie wystawców

Tomasz
Antkowiak
Wystawa SACROEXPO 
to na chwilę obecną 
prawdopodobnie naj-
większa impreza targowa w Europie o tej te-
matyce. Prezentacja firmy na SACROEXPO 
jest z marketingowego punktu widzenia bar-
dzo korzystna i procentuje w kontaktach 
z klientami, dodaje też firmie prestiżu. SA-
CROEXPO to też nie tylko strona bizneso-
wa, to również szereg wydarzeń kulturalnych, 
konkursów, spotkań towarzyskich, w których 
warto brać udział. Wszystkich zwiedzających 
zapraszam na nasze stoisko, gdzie jak co roku 
można będzie obejrzeć szeroką gamę orna-
tów, sutann, alb i innych szat liturgicznych.

Monika
Frątczak – Rodak  
Od samego początku, 
od pierwszego roku 
kiedy tutaj przyjeżdżamy, spotykamy się 
z wielką pomocą i nie ma problemu, który 
byłby nierozwiązany. Nasz pobyt na targach 
jest świetną okazją, żeby spotkać się z księż-
mi, z którymi mamy pewne projekty zaawan-
sowane. To jest świetne miejsce, wszyscy tu-
taj przyjeżdżają, tutaj się  spotykamy.

SACROEXPO to doskonałe miejsce do spo-
tkań i jeszcze lepsze do rozmowy. Do rozmo-
wy często na trudne tematy. Z potrzeby takich 
właśnie dialogów powstał projekt konferencji 
Dialogi o religii. Podczas I edycji rozmawiać 
będą s. Małgorzata Chmielewska, dr. To-
masz Terlikowski i ks. dr. Mirosław Tyk-
fer.
 - Kryzys jest zjawiskiem zmiennym, bywa 
też stanem trwałym. Swym zasięgiem obej-
muje kolejne przestrzenie ludzkiego życia 
i zaangażowania. Skutkiem kryzysu zawsze 
jest zmiana – jednak nie zawsze ma ona cha-
rakter zgodny z pierwotnymi oczekiwaniami. 
– mówi ksiądz Rafał Dudała, moderator spo-
tkania. - Zjawisko kryzysu zdaje się być spe-
cyfiką każdego czasu i miejsca. Towarzyszy 
państwu, wolnemu rynkowi, strukturom spo-
łecznym, małym i dużym instytucjom. Nie 
omija także religii - dodaje. 
Na pytania o to, m.in. jakiego rodzaju kryzys 
znamionuje współczesne czasy? Jakie zada-
nia obecny kryzys stawia przed Kościołem? 

Czy można mówić o kryzysie Kościoła? Od-
powiedzieć  postarają się uczestnicy spotkania, 
pod patronatem Prezydenta Kielc - Wojciecha 
Lubawskiego,  „Kościół w czasach kryzysu”: s. 
Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspól-
noty „Chleb Życia”, prowadząca domy dla 

bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz 
noclegownie; dr Tomasz Terlikowski, dzien-
nikarz, filozof, działacz katolicki i autor licz-
nych publikacji na temat religii i jej miejsca we 
współczesnym świecie; ks. dr Mirosław Tyk-
fer, teolog, redaktor naczelny „Przewodnika 
Katolickiego”. Spotkanie poprowadzi ks. Rafał 
Dudała. Organizatorami są Targi Kielce oraz 
Centrum Duszpasterskie WESOŁA54.

Menedżer projektu 
Robert T. Frąk
T: 41 365 12 12
M: 606 447 618
info@sacroexpo.pl

Zastępca menadżera
Katarzyna Magdziarz
T: 41 365 12 07
M: 608 023 026
magdziarz.katarzyna@targikielce.pl

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

Public Relations
Magdalena Bogucka 
T: 41 365 13 27
bogucka.magdalena@targikielce.pl

Projektowanie Stoisk
Łukasz Radomski 
T: 41 365 12 69  
radomski.lukasz@targikielce.pl

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
www.targikielce.pl

KONKURS

Lourdes w zasięgu ręki

Zapraszamy wszystkie osoby konsekrowa-
ne do udziału w konkursie. Zasady są pro-
ste: wymyśl kreatywne hasło promujące przy-
szłoroczną 20.edycję  targów SACROEXPO, 
wypełnij kupon, wrzuć do urny podczas Sa-
croexpo 11-12 czerwca i walcz o tygodniową 
pielgrzymkę do Lourdes. 
Po raz kolejny Targi Kielce i Biuro Turystycz-
no – Pielgrzymkowe PATRON TRAVEL or-
ganizuje konkurs, w którym główną nagrodę 
stanowi tygodniowa pielgrzymka do Lourdes. 
Tegoroczne edycja stawia przed uczestnikami 
zupełnie inne zadanie. 
Aby wyjechać na pielgrzymkę, należy wymy-
śleć najlepsze hasło pojmujące przyszłorocz-
ną - jubileuszową edycję targów SACRO-
EXPO. Nagrody, podobnie jak w poprzednich 
edycjach przyznane zostaną w dwóch katego-
riach: siostry zakonne i księża- zakonnicy. 
Autorzy i autorki 4 najlepszych haseł (2 w ka-
tegorii księża i 2 w kategorii siostry zakon-
ne) otrzymają nagrodę główną: udział w tygo-
dniowej pielgrzymce do Lourdes. 
 
Szczegóły i regulamin konkursy 
są dostępne na www.sacroexpo.pl

Lourdes od lat stanowi miejsce spotkań 
pielgrzymów z całego świata

Dialogi o religii 

Kościół w czasach kryzysu
Jedyna myśl, jaka mi w głowie powstawała 
to  to (…), że powołaniem człowieka 
jest dawać życie. Nie byle jakie. Dawać 
życie dobre. To nie to samo, co wygodne. 
Dawać, nie niszczyć. To może być także 
przestrzeń, w której odrzuceni i bez-życia 
poczują się potrzebni i ważni

Izabela
Woźniak 
Targi SACROEXPO 
kreują nasz wizeru-
nek. Umożliwiają spotkanie z klientami, przez 
co możemy bezpośrednio poznać opinię o na-
szych produktach. Są okazją do nawiązania no-
wych kontaktów zarówno z Polski jak i z za-
granicy. Najważniejsze jednak - pozwalają na 
profesjonalną prezentację naszych wyrobów 
i są okazją  zaprezentowania nowości, takich 
jak nowa kolekcja szat liturgicznych - Haftina  
Limited Edition  - oprawiona złotem i kamie-
niami.

Elżbieta
Karczewska-Tlałka
Z wystawą SACRO-
EXPO związani jeste-
śmy od lat.  To tutaj prezentujemy nasze naj-
nowsze rozwiązania i to tutaj są one doceniane. 
Prezentowane przez nas Organy Johannus Ecc-
lesia T 250 otrzymały   Medal Honorowy Pry-
masa Polski abp. Józefa Kowalczyka. Ale spo-
tkanie w Kielcach to także doskonała okazja do 
spotkania się całej branży i możliwość zaobser-
wowania najnowszych trendów.

Zapraszamy 11 czerwca, 
godz. 16:00 w sali E-1,
wstęp wolny po rejestracji na
www.dialogioreligii.evenea.pl

Nie ma jednej specyfiki czasu 
kryzysu – wszak różne są 
przyczyny powstania i okoliczności 
jego trwania. Jedno pozostaje 
niezmienne: w centrum zjawiska 
zawsze jest człowiek.

Warto przeczytać

Partnerzy targów:
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SACROEXPO XIX Międzynarodowa Wystawa Budownictwa 
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów

11-13.06.2018, Kielce

Partnerzy targów:

Cała branża w jednym miejscu

300 wystawców z 13 krajów

www.sacroexpo.pl
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• specjalne ceny i upusty na prezentowane wyroby

• KONKURS DLA ZWIEDZAJĄCYCH 
   (osób konsekrowanych)

• Konferencja „Muzea naszych czasów”

• Konferencja „Per Artem Ad Deum”

Fundator nagród w loterri

ALBA 
w Służbie 

Liturgii

Targi Kielce SA, Zakładowa 1, 25-672 Kielce
GPS: 50° 53' 56,47'' 
N; 20° 35' 20,57'' E

• 11.06. (poniedziałek): 9.00-17.00
• 12.06. (wtorek):9.00-17.00
• 13.06. (środa): 9.00-16.00

Godziny otwarcia:

Pomoc w rezerwacji hotelu - Anna Kubicka
tel. +48 41 36 51 237 

e-mail: kubicka.anna@targikielce.pl

Kryzys dotyka każdego aspektu życia człowieka. Nie omija też wiary.

Zapraszamy

16-18.02.2019 15-17.09.2018
Furnishings, Liturgical Items, Ecclesiastical Architecture, 
Professional Hospitality, Accessible Spiritual Tourism


