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Organizatorzy co roku dokładają wszel-
kich starań, aby odpowiadać na potrzeby 
zwiedzających, zapewniając im możliwość 
zapoznania się z ofertami artystów i firm 
z interesującym ich asortymentem. W cią-
gu minionych lat liczba wystawców biorą-
cych udział w targach wzrosła aż o 300%. 
O tyle też zwiększyła się powierzchnia wy-
stawy. W czerwcu do Targów Kielce przy-
jeżdża czołówka polskich i zagranicznych 
wytwórców i dystrybutorów. W ciągu mi-
nionych 20 lat kielecki ośrodek gościł fir-
my z Włoch, Hiszpanii, Słowacji, Słowe-
nii, USA, Portugalii, Rosji, Ukrainy, Litwy, 

Chorwacji, Węgier, Austrii, Niemiec, Izra-
ela, Grecji, Francji, Rumunii i Macedonii. 
Ekspozycja, którą w 2000 roku obejrzało 
„zaledwie” 1 200 osób, dziś gości ponad 
5 000. To idealne miejsce do tego, aby po-
znać światowe trendy sztuki sakralnej, bu-
downictwa sakralnego i w dziedzinie kon-
serwatorskiej. Na stoiskach nie zabraknie 
szat, naczyń liturgicznych, dewocjonaliów, 
a także wydawnictw religijnych.
Odwiedzający SACROEXPO doceniają 
oprawę wystawy i towarzyszące jej wyda-
rzenia kulturalne. W programie znajdują się 
konferencje i seminaria, a przede wszystkim 

uroczystość przyznania Medalu Papieskiej 
Rady ds. Kultury – Per Artem ad Deum. Do-
tychczas uhonorowano nim 23 osoby: arty-
stów, teologów, reżyserów, za osiągnięcia, 
które w istotny sposób przyczyniają się do 
pogłębiania dialogu różnych kultur współ-
czesnego świata. Wśród nagrodzonych zna-
leźli się, m.in. Ennio Morricone, Krzysztof 
Penderecki i Aleksander Sokurow. 
SACROEXPO to przestrzeń życzliwej ko-
egzystencji sfer sacrum i profanum. Dosko-
nały dowód na to, że wiara i biznes mogą 
kroczyć jedną drogą. A przecież to dopiero 
początek.

Od ponad 20 lat producenci 
i dystrybutorzy produktów dla 

obiektów sakralnych przyjeżdżają 
do Kielc. Trzydniowa wystawa 

to prezentacja wszystkiego, 
co jest przydatne w sprawnym 

funkcjonowaniu parafii 
i nowoczesnym duszpasterstwie 

oraz przegląd dorobku 
architektury i sztuki sakralnej.
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Medal Per Artem ad Deum

Uroczyste wręczenie Medalu Per Artem 
ad Deum, przyznawanego przez Papie-
ską Radę ds. Kultury, odbywa się w cza-

sie Międzynarodowej Wystawy Budownictwa 
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i De-
wocjonaliów SACROEXPO. Nagrodę otrzymują 
wybitni artyści i naukowcy za osiągnięcia, które 
w istotny sposób przyczyniają się do pogłębiania 
dialogu różnych kultur współczesnego świata, 
promując człowieka jako jednostkę. 
Medal Per Artem ad Deum przyznawany jest od 
piętnastu lat w czasie uroczystej gali w Targach 
Kielce. Wyróżnienia laureaci odbierają z rąk 
przedstawicieli kapituły oraz dostojników ko-
ścielnych. Nagroda, która wręczana jest od 2005 
roku, zaliczana jest do szczególnych wyróżnień, 
ważnych dla środowiska twórczego działające-
go w sferze sacrum. W tym roku Papieska Rada 
do spraw Kultury pod przewodnictwem Kardy-
nała Gianfranco Ravasiego medalem Per Artem 
ad Deum postanowiła wyróżnić trzy osoby re-
prezentujące różne dziedziny sztuki:

Marcin Bornus-Szczyciński 

Medal Per Artem ad Deum za „krzewienie 
tradycji i tworzenie przestrzeni do spotka-
nia pierwiastka sakralnego ze świeckim”

Jeden z pionierów wykonawstwa wokalnej 
muzyki barokowej w Polsce, założyciel ze-
społu Bornus Consort.
Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych 
na Uniwersytecie Warszawskim. Przez czte-
ry lata pracował jako asystent na Wydziale 
Zarządzania UW, następnie wybrał wolny 
zawód artysty muzyka. W 1986 w ramach 
stypendium rządu francuskiego odbył kurs 
mistrzowski w Konserwatorium w Paryżu.
Założyciel zespołu Bornus Consort (1981), 

który jako pierwszy w Polsce podjął próbę 
rekonstrukcji brzmienia małego męskiego 
zespołu wokalnego, w którym wymagana 
jest specyficzna technika wokalna. Zespół 
specjalizuje się w polifonii polskiej z prze-
łomu XVI i XVII w. Dokonał wielu nagrań 
dla Polskiego Radia, a także płyt z utwora-
mi Bartłomieja Pękiela, Piotra z Grudziądza, 
Mikołaja Zieleńskiego, Marcina Mielczew-
skiego, dzieła wszystkie Wacława z Sza-
motuł, polskie pieśni wielkopostne, śpiewy 
o św. Wojciechu, Chansons et Motets, Media 
vita i in. Koncertował w większości krajów 
europejskich.
Ostatnio poświęcił się niemal wyłącznie mo-
nodii, szczególnie liturgicznej. Sam siebie 
chętniej niż muzykiem nazywa „tradycjo-
narzem”, zajmującym się rozpoznawaniem, 
utrwalaniem i upowszechnianiem rozma-
itych tradycji lokalnych.

Tadeusz Boruta 

Medal Per Artem ad Deum za „twórczość 
prowadzącą do poszukiwania indywidual-
nej relacji z Bogiem przez współczesnego 
człowieka”

Urodzony w Krakowie malarz i krytyk 
sztuki. W latach 1979-1983 studiował ma-
larstwo w krakowskiej ASP (uzyskał dy-
plom w pracowni Stanisława Rodzińskiego 
i Zbyluta Grzywacza). Równolegle, w 1980 
roku, rozpoczął studia filozoficzne w Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
Ukończył je cztery lata później. W swoim 
malarstwie często podejmował tematykę re-
ligijną, w tym pasyjną. W latach 80. uczest-
niczył w ruchu kultury niezależnej. W 1984 
otrzymał Nagrodę Komitetu Kultury Nieza-

Per Artem ad Deum
Po raz piętnasty przyznano Medale Papieskiej Rady ds. Kultury

leżnej „Solidarność” na wystawie „Wokół 
grafiki”, w 1985 I Nagrodę podczas I Kra-
jowego Biennale Młodych „Droga i Praw-
da”, w 1988 Artystyczna Nagrodę Młodych 
za rok 1987.
Jest autorem kilkunastu wystaw proble-
mowych, m.in. „W stronę osoby” (1985), 
„Wszystkie nasze dzienne sprawy” (1987) 
w krużgankach Klasztoru oo. Dominikanów 
w Krakowie, „Misterium paschalne” (1986) 
w krypcie kościoła oo. pijarów w Krakowie, 
„Aus der Metapher heraus” (1990) w Darm-
stadt, „Cóż po artyście w czasie marnym” 
(1990) w warszawskiej Zachęcie i Muzeum 
Narodowym w Krakowie (1991), „I barbari nel 
giardino. Mostra di pittura di artisti polacchi” 
w Bolonii (1998), „Pokolenie” 80. Niezależ-
na twórczość młodych w latach 1980–1989” 
w Krakowie (2010).

Alexander Kornoukhov 

Medal Per Artem ad Deum za „zespalanie 
nauki i tradycji w natchnionych formach 
sztuki”

Najwybitniejszy współczesny mozaista, 
otwarty na inne wyznania i kultury, o czym 
świadczą realizacje w kościołach różnych 
religii. Czas dzieli między pracownie w Mo-
skwie, Gruzji, Rawennie i Rzymie. Laureat 
wielu prestiżowych, światowych konkursów, 
m.in. w Ravennie (Włochy) w 1986 r., czy 
też Złotego Medalu Rosyjskiej Akademii Ar-
tystów (2002 r.). Jego najsłynniejszym doko-
naniem jest ułożenie w watykańskiej kaplicy 
mozaiki „Nowe Jeruzalem” ze 100 milionów 
elementów. Ten projekt określany jest mia-
nem jednego z najbardziej ambitnych przed-
sięwzięć artystycznych XX wieku.

Na uroczystej gali Per Artem ad Deum 
podczas wystawy SACROEXPO, która 
odbędzie się 10 czerwca w Targach 
Kielce, medale odbiorą wybitni artyści 
- Marcin Bornus-Szczyciński, Tadeusz 
Boruta i Alexander Kornoukhov.

W
ys

ta
w

cy
Zw

ie
dz

aj
ąc

y
Po

w
ie

rz
ch

ni
a

 DIALOGI O SZTUCE

Konferencja jest rozszerzeniem idei, jaka przyświeca wręcze-
niu wyróżnienia Papieskiej Rady ds. Kultury. Laureaci Medalu 
w wyjątkowy i trwały sposób przyczyniają się do rozwoju kultu-
ry i sztuki, pogłębiają dialog między ludźmi różnych narodowo-
ści i przez swoją Sztukę zbliżają ludzi do Boga. Podczas konfe-
rencji znane osobistości związane ze sztuką sakralną podzielą się 
z uczestnikami swoją perspektywą i doświadczeniami.

Zapraszamy osoby zainteresowane sztuką oraz wszystkich, któ-
rzy chcą spotkać ciekawe osobistości ze świata kultury.

Więcej szczegółów wkrótce na: 
www.sacroexpo.pl

Edycja  2000  2004 2009 2014 2018

 102 232 280 273 282

 1200 3000 4300 4900 5000

  5100 8200 11650 14900 16000
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Podczas pożaru Katedry Notre Dame znisz-
czeniu uległo wiele dzieł sztuki. Wśród nich 
znalazły się witraże w kształcie rozet, któ-
rych powstanie datowane jest na XIII wiek. 
Jednak nie były to najstarsze z istniejących 
szklanych cudów. Albowiem „historia witra-
żu rozpoczyna się wraz z pojawieniem się 
umiejętności wytwarzania szkła i na szczę-
ście trwa po dziś dzień”, czytamy w opowie-
ściach z Pracowni Artystycznej Dragon. I nie 
ma w tym nawet słowa nieprawdy.

Pierwsze witraże

Pierwsze witraże kościelne we wnętrzach 
powstały w IV i V wieku. Początkowo 
były to proste wypełnienia okien, złożone 
z kolorowych szkiełek. Za kolebkę tech-
niki tworzenia witraży w dużych otwo-
rach okiennych uznaje się średniowiecz-

sób. Miało to szczególne znaczenie z uwa-
gi na walory edukacyjne. Trzeba pamiętać, 
że większość uczestników mszy z tamtego 
okresu była niepiśmienna. Równocześnie 
witraże stanowiły wspaniałą ozdobę ka-
tedr i podkreślały ich wzniosły charakter. 
„Chciałabym, żeby człowieka, który wcho-
dzi do kościoła, otoczyła tęcza drogocen-
nych kamieni, bo przecież szkło witraży 
świeci jak w krysztale czy klejnocie. Tak 
rozumiano witraż w średniowieczu, w cza-
sach wielkich katedr”, powiedziała Tere-
sa Maria Reklewska, jedna z najbardziej 
utalentowanych polskich artystek – dama 
witrażu, w wywiadzie dla „Tygodnika Nie-
dziela”. Najstarszym zachowanym witra-
żem jest ten przedstawiający głowę Chry-
stusa z klasztoru Weissenburg z IX wieku. 
Wśród pierwszych wzmianek o figuralnym 
witrażu znajdziemy również tą z X wieku 
pochodzącą z kroniki klasztoru Saint Remy 
w Reims. Mocno wiekowe są również okna 
witrażowe w Katedrze Chartres we Fran-
cji, w katedrze w Augsburgu w Niemczech 
i w Canterbury w Anglii. Najstarsze pol-
skie witraże pochodzą z Gniezna – powsta-
ły najprawdopodobniej w XI wieku.

Sztuka wyboru – czyli jak  
powstają szklane obrazy

„Witraż to sztuka wyboru: linii, barwy, rodza-
ju szkła, jego przezroczystości i cięcia. Naj-
pierw powstaje karton, czyli projekt w ska-
li 1:1, kontury przerysowuje się na brystol, 
z niego wycina szablon, który nada kształt 
przeźroczom. Te układa się jak puzzle, przy-
kleja woskiem do tafli szkła okiennego, ma-
luje, wypala …i w ten sposób tworzy dzieła 
sztuki” – taki przepis na witraż podaje portal 
culture.pl. Bo współczesna dzisiejsza techni-
ka wykonywania witraży nieznacznie tylko 
różni się od tej stosowanej w średniowieczu. 
Szkło, którego używają twórcy witraży, bar-
wione jest w hucie i, dokładnie jak to mia-
ło miejsce w przeszłości, robione ręcznie. 
Wszystko odbywa się zgodnie ze specjal-
nymi recepturami, które gwarantują pożą-
daną strukturę i przejrzystość materiału. Na-
stępnie, wycięte kawałki szkła przykleja się 
roztopionym woskiem do szkła okiennego. 
Wcześniej oczywiście należy je poprawnie 

Ozdobne wypełnienia okien w świątyniach bardzo często przedstawiają świętych

Witraże ART Vitra z Chorzowa podczas  
XIX edycji targów SACROEXPO

Tworzyli je syn potentata biżuteryjnego – Louis Tiffany i malarz 
aniołów – Marc Chagall. W Polsce to dzieła Wyspiańskiego, Mehoffera 
i Witkiewicza. Stały się znakiem rozpoznawczym najwspanialszych 
katedr i kościołów. Witraże – czyli Biblia dla niepiśmiennych.

Kolorowe 
światło Boga

ułożyć. Potem już tylko maluje się go ciem-
ną farbą zawierającą szkliwo i tlenki metali. 
Często proces malowania powtarza się nawet 
kilka razy, za każdym razem wypalając wi-
traż w temperaturze ok. 650 stopni. Pozwa-
la to na trwałe wtopienie się farby w szkło. 
Części scala się ołowiem i cyną. Et voilà!

Witraże de luxe: Tiffany,  
Chagall i … Wyspiański

Wielki renesans witrażownictwa sakralnego 
przypadł na XIX wiek. Wtedy też witraże za-
częły pojawiać się w budynkach publicznych 
i prywatnych rezydencjach – jako świeckie 
ozdoby. 
W Polsce wielkimi literami na kar-
tach historii zapisali się m.in. Stanisław  
Wyspiański, Józef Mehoffer i Stanisław 

Witkiewicz. Pierwszy, nieobliczalny. Ła-
mał konwencję, projektowanie zaczynał od 
kolorów. Jego najsłynniejsze dzieło, Bóg 
Ojciec, zyskało światową sławę. Mehof-
fer młody nieznany nikomu twórca, który 
wygrał konkurs na projekt witraża do ka-
tedry św. Mikołaja we Fryburgu w Szwaj-
carii. Tym samym zapewnił sobie miejsce 
pośród najwybitniejszych twórców nowo-
czesnej sztuki europejskiej. Witkiewicz – 
wizjoner. Entuzjasta sztuki ludowej, leluj 
i cyrylicy. I takie właśnie są jego dzieła – 
patriotyczne i śmiałe. Na arenie międzyna-
rodowej triumfy święcił Louis C. Tiffany. 
Autor nowatorskiej techniki, która po-
zwala realizować trójwymiarowe projekty 
(szkła, których brzegi owija się folią mie-
dzianą, spaja się za pomocą cyny). Lampa 
wykonana tą metodą składa się z kilkuset 
do nawet kilku tysięcy elementów! Kolej-
ny talent, Marc Chagall – wspaniały ma-
larz i witrażysta. Jednym z jego najbardziej 
znanych dokonań jest stworzenie nowych 
okien dla Katedry w Reims (uszkodzonej 
w wyniku działań wojennych). 

Polskie znaczy dobre

Wśród współczesnych polskich twórców 
witraży należy wymienić seniorów, m.in.  
Halinę Cieślińską-Brzeską, Józefa Furdynę, 
Wernera Lubosa, Macieja Kauczyńskiego, 
Marię Powalisz-Bardońską, Jerzego Skąp-
skiego, Teresę Marię Reklewską, oraz mło-
de talenty, m.in. Martę Bożyk, Małgorzatę  
Gałaś-Prokopf, Mariusza Kornaka, Katarzy-
nę Kost, Marzenę Szarkowską, Leszka Szen-
dera i Tomasza Furdynę, którego pracow-
nia została nagrodzona Medalem Papieskiej 
Rady ds. Kultury Per Artem ad Deum. To 
oczywiście nie wszyscy uzdolnieni twórcy 
witraży z kraju nad Wisłą. Na szczęście jest 
ich o wiele więcej. 

Witraże, witraże, 
witraże …gdzież-
bym pomyślał 
– kiedy w cza-
sach młodości 
przychodziłem 
z pobliskiego li-
ceum, podziwiać 
w pustym kościele 
krakowskich fran-
ciszkanów słynne 
witraże Stanisława 
Wyspiańskiego – 
że kiedyś będzie mi 
dane samemu pro-
jektować własne 
witraże. Zajmować 
się ich konserwa-
cją w największych 
zabytkowych ko-
ściołach i kate-
drach (…). 

Tomasz 
Furdyna 

Witraże nazywane były Biblią dla niepiśmiennych

Edycja  2000  2004 2009 2014 2018

 102 232 280 273 282

 1200 3000 4300 4900 5000

  5100 8200 11650 14900 16000

ną Francję. Wtedy też zaczęły powstawać 
dzieła najbardziej zbliżone do tych zna-
nych współcześnie. Najczęściej stanowiły 
one ilustrację Biblii – przekazywały tre-
ści religijne w barwny i przystępny spo-
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Uchronić 
od płomieni

W momencie przyjazdu pierwszych zastę-
pów straży pożarnej na miejsce często pło-
nie już całe wnętrze obiektu, a ogień wy-
chodzi na dach. Wówczas nieskuteczne są 
działania gaśnicze w natarciu – prowadzi 
się czynności mające na celu ochronę bu-
dynków sąsiednich przed przerzuceniem się 
na nie pożaru. W takich sytuacjach prawie 
zawsze dochodzi do znacznego lub całko-
witego, często nieodwracalnego zniszcze-
nia świątyni. Wynika to przede wszystkim 
z palnej konstrukcji, braku lub niesprawno-
ści systemów sygnalizacji pożaru i stałych 
urządzeń gaśniczych oraz niedostateczne-
go zaopatrzenia w wodę. Budynek świąty-
ni to najczęściej duża otwarta przestrzeń, 
obejmująca nawę główną i boczne, transept, 
prezbiterium z apsydą oraz kaplicę, a także 
zakrystię, przedsionki i pomieszczenia po-
mocnicze. Taki układ sprzyja swobodnemu 
rozwojowi pożaru we wszystkich kierun-
kach. Duże okna witrażowe, a także znacz-
na wysokość i kubatura budynku ułatwiają 
zaś ciągły dopływ tlenu do pożaru, a po-
nadto są przyczyną jego późnego wykry-
cia, gdyż powstający w pierwszej fazie dym 
(który mógłby być zauważony przez prze-
chodniów i inne osoby) przez długi czas 
gromadzi się pod sufitem, nie wydostając 
się na zewnątrz, co uniemożliwia wszczę-
cie alarmu.

Lepiej unikać, 
niż gasić

Swobodnemu rozprzestrzenianiu się ognia 
w takich miejscach sprzyja to, że nie wszyst-
kie wyposażone są w sprawne systemy sy-
gnalizacji pożaru oraz stałe urządzenia ga-
śnicze. A nawet jeśli je mają, to często nie są 
one podłączone do centrum monitoringu lub 
Państwowej Straży Pożarnej. W wielu przy-
padkach centralka pożarowa zamontowana 
jest w zakrystii lub na plebanii, skąd, w przy-
padku nieobecności kogokolwiek (okres ko-
lędy, wakacje), nawet gdy system wykryje 
pożar i włączy się alarm drugiego stopnia 
(syreny alarmowe i urządzenia sygnalizacyj-
ne optyczne), nikt nie przekaże informacji 
o pożarze do jednostki ochrony przeciwpo-
żarowej. Zdarzają się także obiekty pod-
piwniczone oraz wielopoziomowe, o bardzo 
skomplikowanej topografii, połączone z sal-
kami katechetycznymi oraz plebanią. Często 
w piwnicy jest usytuowany system ogrzewa-
nia (np. piec centralnego ogrzewania, syste-

Widok Katedry Notre Dame w płomieniach wstrząsnął całym 
światem. Choć pożary kościołów nie zdarzają się często, są 
spektakularne i przynoszą znaczne straty materialne, historyczne 
i kulturowe. Do rzadkości należą pożary świątyń nowych, 
murowanych, zlokalizowanych w dużych miastach. Najczęściej 
płoną budowle stare, zabytkowe, wykonane w konstrukcji 
drewnianej, znajdujące się z dala od miast, w związku z czym 
dojazd służb ratowniczych jest utrudniony. 

my nawiewu i wentylacji, różnego rodzaju 
instalacje), a także pomieszczenia technicz-
ne, w których można spodziewać się wielu 
słabo zabezpieczonych otworów, prowadzą-
cych przez ściany do wnętrza świątyni oraz 
innych pomieszczeń. Może to skutkować 
tym, że wzniecony w piwnicy ogień w krót-
kim czasie zagrozi pozostałej części budyn-
ku.
Statystyki jako przyczynę pożarów bardzo 
często wskazują podpalenia, zwarcia insta-
lacji elektrycznej (nierzadko bardzo starej 
i niepoddawanej okresowym przeglądom, 
naprawianej i rozbudowywanej w sposób 
nieprofesjonalny oraz przez osoby bez od-
powiednich uprawnień), wady urządzeń 
elektrycznych i grzewczych, brak instalacji 
odgromowej lub jej niesprawność oraz nie-
ostrożność użytkowników obiektów (np. po-
zostawianie palących się świec bez nadzoru, 
instalowanie punktów świetlnych zbyt blisko 
materiałów palnych). Analizując wybuchy 
pożarów w świątyniach można zauważyć, że 
zdarzają się one w okresach późnowieczor-
nych i nocnych – zatem po nabożeństwach, 
kiedy w budynku nie ma wiernych (rzadko-
ścią są pożary występujące w trakcie liturgii, 
gdy kościoły są wypełnione ludźmi). Z tych 
powodów powstający pożar ma bardzo duże 
szanse na swobodny rozwój i objęcie du-
żej części obiektu, zanim zostanie zauwa-
żony przez osoby (najczęściej) postronne. 
Dodatkowym elementem wpływającym na 
późne wykrycie pożaru obiektu sakralnego 
może być jego bogata iluminacja. Natężenie 
oświetlenia na zewnątrz jest większe niż po-
ziom jasności płomieni, co powoduje swo-
iste „zamaskowanie” ognia wewnątrz.

Jednak ochrona przeciwpożarowa to nie 
tylko walka z pożarami. To realizacja 
działań mających na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska przed 
pożarem, klęską żywiołową bądź innym 
miejscowym zagrożeniem.

Techniczne środki zabezpieczeń 
przeciwpożarowych

Techniczne środki zabezpieczenia przeciw-
pożarowego to urządzenia, sprzęt, instalacje 
i rozwiązania budowlane służące zapobie-
ganiu powstawania i rozprzestrzeniania się 
pożarów. Zaliczyć do nich możemy m.in.: 
systemy sygnalizacji pożaru, stałe i półsta-

łe urządzenia gaśnicze, dźwiękowe systemy 
ostrzegawcze, oświetlenie awaryjne i ewaku-
acyjne, systemy oddymiające i zabezpiecza-
jące przed zadymieniem, pompy w pompow-
niach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe 
klapy odcinające, urządzenia zabezpieczające 
przed wybuchem, elementy oddzieleń prze-
ciwpożarowych, stosowanie niepalnych ma-
teriałów budowlanych, zabezpieczanie kon-
strukcji i elementów budowlanych środkami 
ognioochronnymi, montowanie kurtyn prze-
ciwpożarowych, uszczelnianie przepustów 
instalacyjnych, wydzielenie oraz specjalna 
obudowa dróg ewakuacyjnych, stosowanie 
drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych, 
projektowanie przedsionków przeciwpożaro-
wych, drzwi i bramy przeciwpożarowe z sys-
temami sterowania, przeciwpożarowe insta-
lacje wodociągowe (hydranty wewnętrzne 
i zewnętrzne), gaśnice.
Dlatego ważnym obowiązkiem właścicieli, 
zarządców, użytkowników i administratorów 
obiektów sakralnych musi być dążenie do tego, 
aby odziedziczona spuścizna kulturowa zosta-
ła przekazana w nienaruszonym stanie następ-
nym pokoleniom. W związku z tym zagroże-
nie pożarowe w tych obiektach powinno zostać 
poddane szczegółowej i wnikliwej analizie. 
Wiedza na temat podstawowych wymogów 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej pozwoli 
na zminimalizowanie ryzyka wybuchu ognia, 
a w przypadku jego pojawienia się na szybkie 
i skuteczne ugaszenie. Ogromna większość 
świątyń i muzeów przykościelnych to obiekty 
zabytkowe, drewniane, o konstrukcji łatwopal-
nej, niezabezpieczonej środkami ognioochron-
nymi. Bardzo często nie są one wyposażone 
w systemy sygnalizacji pożarowej ani inne 
urządzenia przeciwpożarowe. Mają przesta-
rzałe lub wadliwie działające instalacje oraz in-
frastrukturę i jednocześnie bogaty, łatwopalny 
wystrój wnętrz.

Warto zaznaczyć, że czynności z zakre-
su ochrony przeciwpożarowej, o któ-
rych mowa w art. 4.1 Ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej, mogą wykonywać 
osoby posiadające odpowiednie kwali-
fikacje, m.in.:
• inspektorzy ochrony przeciwpożarowej,
• technicy pożarnictwa,
• inżynierowie bezpieczeństwa pożaro-
wego,
• rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych.

ZAPROSZENIE

Szkolenie dotyczące zabezpieczeń prze-
ciwpożarowych obiektów sakralnych 
oraz praw i obowiązków opiekunów za-
bytków wpisanych do rejestru.

11 czerwca, godz. 12-14 
Sala konferencyjna E-3, hala E

Organizatorami warsztatów są: Święto-
krzyski Wojewódzki Konserwator Za-
bytków oraz Świętokrzyski Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej. Wydarze-
nie odbędzie się pod patronatem 
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana 
Piotrowskiego, Jego Ekscelencji Księ-
dza Biskupa Henryka Tomasika oraz 
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa  
dr Krzysztofa Nitkiewicza.

Profilaktyka 
przeciwpożarowa

Analizując poziom bezpieczeństwa 
pożarowego, należy wziąć pod uwa-
gę następujące elementy:

• powierzchnię, wysokość i liczbę kondy-
gnacji,

• charakterystykę zagrożenia pożarowe-
go, w tym parametry materiałów nie-
bezpiecznych,

• kategorię zagrożenia ludzi, przewidy-
waną liczbę osób na każdej kondygna-
cji i w pomieszczeniach,

• zakładaną (obliczoną) gęstość obciąże-
nia ogniowego,

• klasę odporności pożarowej i ogniowej 
oraz stopień rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych,

• podział na strefy pożarowe oraz dymo-
we,

• usytuowanie – z uwagi na bezpieczeń-
stwo pożarowe, w tym odległości od 
obiektów sąsiadujących,

• warunki i strategię ewakuacji ludzi,
• sposób zabezpieczenia przeciwpożaro-

wego instalacji użytkowych, a w szcze-
gólności wentylacyjnej, grzewczej, 
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej 
i piorunochronnej,

• dobór urządzeń przeciwpożarowych 
oraz innych, służących bezpieczeń-
stwu pożarowemu, dostosowanych do 
wymagań wynikających z przepisów 
i przyjętych scenariuszy pożarowych,

• wyposażenie w gaśnice,
• sposób przygotowania obiektu budow-

lanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych, a w szczegól-
ności dróg pożarowych, zaopatrzenia 
w wodę do zewnętrznego gaszenia po-
żaru.

Pożar jest największym zagrożeniem dla kościo-
łów i znajdujących się w nich zabytków, a także 
dla przebywających w nim osób. Świątynie to 
wspólna własność, dorobek i dziedzictwo całe-
go narodu, stanowią one znaczną część naszych 
dóbr kultury i są powodem do dumy, że posia-
damy tak cenne świadectwa wspaniałej prze-
szłości. Ogień niszczy wszystko na swej drodze, 
obracając te budowle w popiół. Ulega wówczas 
zniszczeniu cząstka nas samych, naszych korze-
ni, historii, tożsamości, dziedzictwa i kultury.

Pożary kościołów zdarzają się rzadko, powodują zniszczenia historyczne i kulturowe



www.sacroexpo.pl

SACROEXPO News

 10-12 czerwca 2019 | SACROEXPO | 5

Obecnie organy wykorzystywane  
są głównie w liturgii kościelnej  

oraz jako instrument koncertowy.  
Ich najwięksi producenci i dystrybutorzy 

pojawią się od 10 do 12 czerwca  
w Targach Kielce. 

ZAPROSZENIE

W specjalnie za-
aranżowanej sali 
podczas SACRO-
EXPO od 10 do 
12 czerwca w Tar-
gach Kielce będzie 
można posłuchać 
koncertu muzy-
ki Buxtehude’a, 
Bacha i holenderskich kompozytorów 
w wykonaniu Martina van Heerdego.
Martin van Heerde ukończył konserwa-
torium w Zwolle w Holandii, gdzie stu-
diował grę na organach oraz fortepianie, 
a także śpiew i dyrygenturę. Prowadził 
wokalny zespół barokowy i chór, z któ-
rym odbył trasy koncertowe po Wielkiej 
Brytanii. Pasja do organów doprowadzi-
ła go do roli menedżera sprzedaży mię-
dzynarodowej w Johannus Organs.

JUBILEUSZ JOHANNUSA

Znany producent organów kościelnych 
w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia. 
Nie jest przypadkiem, że jedna z naj-
większych firm znajduje się właśnie 
w Holandii - kraj ten ma bogate trady-
cje organmistrzowskie. W przeciągu 
ostatnich kilku lat Johannus stał się fir-
mą o międzynarodowej sławie. Organy 
Johannusa są używane w ponad 80 kra-
jach świata. W swojej ofercie posiada-
ją instrumenty: Rembrandt, Sweelinck, 
Opus, Studio oraz najnowszy model 
elektroniczny – Monarke. 

W Polsce pozycję lidera (pod względem liczby głosów) zajmują 
organy w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, któ-
re mają aż 150 głosów. Za nimi plasuje się instrument z bazyliki 
archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie – 101 głosów. 
Miejsce trzecie należy do organów w bazylice archikatedralnej 
w Gdańsku – Oliwie – 96 głosów.

„Kto śpiewa, dwa razy się modli” 
św. Augustyn

wszystkim ze względu na możliwość uzyskania konkretnego i zróż-
nicowanego brzmienia które np. imituje, naśladuje brzmienia innych 
instrumentów. Tzw. głosy językowe – trąbka, puzon, klarnet  – imitują 
te właśnie instrumenty. W organach znaleźć można również głosy fle-
towe, jak również takie, które imitują instrumenty smyczkowe, a nawet 
głos ludzki (np. vox humana). Z tego właśnie względu organy piszczał-
kowe zajmują tak ważne miejsce w muzyce liturgicznej. 
Nie można jednak zapominać o tym, co dzieje się w świecie techni-
ki. Zauważyć można coraz to większy rozwój w dziedzinie budowy 
organów elektronicznych - cyfrowych. W organach „tradycyjnych” 
każda z piszczałek jest źródłem dźwięku. Rozłożone we właściwy 
sposób w szafie organowej np. na emporze kościoła dają wrażenie 

Podczas wystawy SACROEXPO będzie można zapoznać się z ofer-
tą największych producentów oraz dystrybutorów organów w Polsce 
i Europie. Oprócz organów ze swoimi rozwiązaniami pojawią się fir-
my nagłośnieniowe specjalizujące się w rozwiązaniach dedykowa-
nych do obiektom sakralnym. 
Mogą być klasyczne – piszczałkowe, albo elektroniczne o brzmie-
niu opartym całkowicie na technice cyfrowej… ale nie potrafimy wy-
obrazić sobie bez nich Mszy Świętej. Brak akompaniamentu tego in-
strumentu czyni śpiew uboższym, mniej wzniosłym. Nic dziwnego, 
że organy stanowią dla nas integralną część Kościoła, skoro ich zasto-
sowanie w liturgii datuje się już na VII wiek.
Dokumenty Kościoła mówiące o muzyce w liturgii jasno wskazują na 
to, że instrumentem, który zajmuje uprzywilejowane miejsce w ko-
ściele, są organy piszczałkowe. Nauczanie Soboru Watykańskiego II 
w Konstytucji o Liturgii Świętej w punkcie 120 mówi: „W Kościele 
łacińskim organy piszczałkowe należy mieć w wielkim poszanowa-
niu jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie potęgu-
je wzniosłość kościelnych obrzędów, a umysły wiernych porywa ku 
Bogu i rzeczywistości nadziemskiej.” Pierwsze wzmianki o organach 
w kościołach Europejskich sięgają VII w. Zadomowiły się one w litur-
gii do tego stopnia, że zaczęto nazywać je instrumentem liturgicznym. 
Organy piszczałkowe nazywane są królem instrumentów, z różnych 
względów: przede wszystkim ze względu na swoją wielkość, zdo-
bienia, różnorodności kształtów, skomplikowaną budowę, ale przede 

dźwięku przestrzennego. W instrumentach elektronicznych źródłem 
dźwięku jest głośnik. Dzisiejsza możliwość przetwarzania dźwię-
ku, samplowania, adaptacji do celów wykonawczych podsuwa myśl, 
że instrument elektroniczny z pewnością spełni swoją role w miej-
scach, gdzie wybudowanie organów nie jest możliwe, jak np. w sa-
lach wykładowych. Ciekawostką jest również to, że dzisiejsze orga-
ny cyfrowe potrafią wydobywać z siebie skopiowane (samplowane) 
brzmienia autentycznych instrumentów piszczałkowych, nawet tych 
najbardziej znanych z całego świata. 
Miejscem kształcenia organistów są szkoły działające przy każdej 
diecezji. W Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kielcach na-
uka trwa pięć lat, system szkolnictwa jest systemem akademickim, 
tzn. opiera się na wykładach i ćwiczeniach, z których po zakończeniu 
semestru odbywają się zaliczenia i egzaminy. Zajęcia odbywają się 
zarówno z przedmiotów praktycznych, jak fortepian, czy organy (są 
to zajęcia indywidualne), jak i z przedmiotów liturgicznych. Każdy 
słuchacz otrzymuje indeks, w którym notowane są postępy w nauce. 
Zakończenie nauki potwierdza świadectwo ukończenia Studium. Eg-
zamin dyplomowy polega na zagraniu koncertu z wybranych dzieł 
muzycznych.

Ks. Paweł Rej 
Sekretarz Komisji 

Muzyczno-Organistowskiej 
Diecezji Kieleckiej

 
Martin van Heerde  
was born in 1964. In 1989, he completed his studies 
at the Conservatory of Zwolle (Netherlands).  
He studied organ, piano, singing and conducting vocal 
ensembles.  

He has led a vocal Baroque ensemble and an English 
choir, with which he went on a few well-received 
concert tours in the UK and led several vocal projects. 
Martin is organist at 2 the Dutch reformed churches  
in Zwolle. At these churches he also conducts project  
choirs and ensembles.  

His passion for organ has led him to his role of 
International Sales Manager at Johannus Organs, 
now in the 14th year. Martin oversees the markets in 
Europe and is contact person for special projects.  
He travels the world to meet people who share the 
same passion for organ. 
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Pięknie ukwiecony 

W instrukcjach o wystroju kościołów może-
my przeczytać, że należy w nich dążyć raczej 
do szlachetnej prostoty niż do przepychu. 
W doborze elementów zdobniczych należy 
dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmie-
rzać do tego, by te elementy służyły poucze-
niu wiernych i odpowiadały godności miej-
sca świętego. 

W kwiatach, które pojawiają się przy 
ołtarzu, jest ukryty dar podwójny. Są 
one przede wszystkim darem Boga 
dla człowieka, jeśli nawet (przy ich 
powołaniu do istnienia) Bóg posłużył 
się ręką hodowcy kwiatów. Kwiaty 
przy ołtarzu są także darem człowie-
ka dla Boga. To ten drugi wymiar 
daru.

Hieronim St. Kreis OSB

Święta Maryjne

Święto Matki Bożej Niepokalanie Po-
czętej obfituje w kolorystykę bliską błę-
kitowi i bieli. Do wiązanek można użyć 
klasycznych lilii, ale równie dobrze wy-

W symbolice chrześcijańskiej kwiaty od dawna odgrywają istotne znaczenie. Z symboliką 
kwiatów spotykamy się na kartach Biblii, m.in. w Księdze Rodzaju, Księdze Psalmów, 
Pieśni nad Pieśniami, Księdze Jeremiasza, czy proroctwach Izajasza. Odwoływało  
się do niej także wielu Ojców Kościoła, teologów, myślicieli i świętych.

glądać będzie jaśmin, irys, konwalia, 
kwiat pomarańczy lub gałęzie niepoka-
lanka. W symbolice chrześcijańskiej od-
noszą się do czystości i dziewictwa. Ko-
lorystyka bliska czerwieni będzie bardziej 
zasadna w święta poświęcone Maryi jako 
Matce Boga. Czerwień jest nie tylko ko-
lorem królewskim i jako taki przysługuje 
Matce Króla i Królowej nieba i ziemi, ale 
jest także znakiem Ducha Świętego oraz 
wcielenia. W święta różańcowe można 
zastosować kompozycje, w których do-
minującym motywem będą róże. W wie-
kach średnich modlitwa taka nazywana 
była wieńcem róż. Każde „Zdrowaś Ma-
rio” było różą ofiarowaną Maryi. Tym 
bardziej zastosowanie tych kwiatów jest 
uzasadnione. W czasie majówek ukwieca 
się przydrożne kapliczki i figurki, w cza-
sie procesji ozdabia się kwiatami feretro-
ny i sztandary, a dziewczynki sypią płatki 
kwiatów przed Najświętszym Sakramen-
tem. Bardzo duży wachlarz możliwości 
daje święto Matki Bożej Zielnej, zasad-
ne jest bowiem wykorzystanie w kompo-
zycjach traw, kwiatów polnych, a nawet 
owoców i zbóż. Nie dziwi więc fakt, że 
kwiaty weszły na stałe w obręb liturgii 
jako element wystroju świątyni.

Uroczystość Bożego Ciała  
i procesja eucharystyczna

Nadchodząca Uroczystość Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa, nazywana potocznie Uro-
czystością Bożego Ciała, w szczególny sposób 
skupia uwagę na obecności Chrystusa w Eu-
charystii. Liczne procesje, które przejdą ulicami 
miast, będą wyrażały dziękczynienie za komu-
nię z Chrystusem. Jaką kolorystykę należy wy-
brać, komponując kwiaty na tę Uroczystość i na 
co zwrócić uwagę tworząc ołtarze znajdujące 
się na drodze procesji?
Kolorem szat liturgicznych przypisanym do 
Uroczystości Bożego Ciała jest biel. Odpo-
wiednie będzie więc utrzymanie bieli, wybie-
rając kwiaty do kompozycji w kościele. Nie 
oznacza to, że kompozycje muszą być zupełnie 
białe, można uzupełniać je kwiatami w innych 
barwach.
Aktualnie na giełdach kwiatowych można 
znaleźć wiele gatunków roślin sezonowych 
o białych kwiatach, np. piwonię (Paeonia), 
kokoryczkę wielokwiatową (Polygonatum 
multiflorum), ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare), które z powodzeniem można ze-
stawiać w kompozycjach. Floryści często 
zieleń ciętą urozmaicają funkiami (Hosta). 

Do dyspozycji są m.in. odmiany o jasnej 
i ciemnej zieleni, niebieskie, żółte, z biały-
mi wzorami lub obwódkami liścia. 
Nie ma określonych trendów na Boże Cia-
ło, jeśli chodzi o dobór kwiatów, chociaż 
zazwyczaj używa się kwiatów które mogą 
wytrzymać aż tydzień, bo jak wiadomo jest 
oktawa oraz symboliczny pochód z ołta-
rzami wokół kościoła. Na tę okoliczność 
te aranżacje się przerabia, usuwając z kom-
pozycji to co już się nie nadaje. A więc 
warto postawić na zieloną bazę z liści tro-
pikalnych anturium, aspidistra, facji, filo-
dendronu, czy monstery, a do tego spraw-
dzą się lilie, chryzantemy (margaretki), 
kalie, czy goździki.

Ołtarze na procesję 
Bożego Ciała

Budując ołtarze na trasie procesji war-
to utrzymać język symbolu, a nie dosłow-
nej ilustracji i unikać stosowania podobizn 
Chrystusa (np. w tle ołtarza) lub styropiano-
wych hostii, aby nie odciągać uwagi od Jego 
rzeczywistej obecności w Chlebie Euchary-
stycznym.
W przypadku kompozycji przygotowywa-
nych na procesję Bożego Ciała nie ma ści-
słych reguł co do doboru kolorystyki, gdyż 
nie są to ołtarze sensu stricto, a ołtarze ado-
racji. Ponieważ jest to uroczystość w której 
tematem teologicznym jest obecność Chry-
stusa w Eucharystii, zasadnym, choć nie-
obligatoryjnym, wydaje się zastosowanie 
również białego akcentu w tworzonych kom-
pozycjach.
To ogólną zasadą jest to, że dekoracja nie 
może rozpraszać podczas Eucharystii, nie 
może np. wychodzić poza granice ołtarza 
gdzie celebrowane jest przeistoczenie. Na-
leży pamiętać o proporcjach bo bez tego tez 
może to źle wyglądać. Najlepiej zdecydować 
się na jedną większą aranżację w głównej na-
wie.

Hugon z Paryża napisał, że świat 
jest jak księga zapisana przez Boga, 
a rzeczy materialne są symbolami 
niewidzialnego. W kulturze chrze-
ścijańskiej wiele prawd tłumaczono 
wykorzystując do tego jako przykład 
kwiaty i zioła. Warto zatem na nowo 
uświadamiać sobie skomplikowany 
język symboli, by wspaniałe kompo-
zycje kwiatowe zdobiące nasze ko-
ścioły były dla każdego wiernego nie 
tylko przeżyciem estetycznym, ale 
i przekazem tego, co duchowe.

Tutaj selekcja kwiatów jest również długo-
trwała. Do kwiatów długotrwałych dodać 
warto gerbery i gipsówkę. Szczególnie ta 
ostatnia jest lubiana w ozdabianiu kościołów. 
Dekoracje kwiatowe we wnętrzach sa-
kralnych spełniają bardzo ważną funkcję. 
Będąc wytworem rąk człowieka, są rów-
nocześnie uzewnętrznieniem jego modli-
twy. Mają pomagać w przeżywaniu spo-
tykania z Bogiem, służyć podkreśleniu 
liturgii i sacrum. Kwiatowe kompozycje są nieodłącznym elementem wielu świąt kościelnych



www.sacroexpo.pl

SACROEXPO News

 10-12 czerwca 2019 | SACROEXPO | 7

Religia 
(nie)prześladowana
Problem prześladowań 
wydaje się towarzyszyć 
zjawisku religii niemal  
od zarania dziejów. 
Znajduje to swoje potwierdzenie 
w narastającej współcześnie fali 
dyskryminacji, o czym świadczą analizy 
publikowane przez ośrodki analityczne czy 
agendy organizacji międzynarodowych. 
Tragicznym tego przykładem są liczne 
wspólnoty wyznaniowe i ich losy: 
Rohingya – muzułmańska grupa etniczna, 
uznawana przez ONZ za najbardziej 
prześladowaną mniejszość świata, 
szykanowani w Bangladeszu hinduiści, 
w obronie których staje Amnesty 
International czy wspólnoty żydowskie, 
cierpiące wskutek odradzającego się 
w Europie antysemityzmu, którego 
rozmiary zdają się być największe od 
czasów zakończenia drugiej wojny 
światowej. Skalę zjawiska unaoczniają 
także dane dotyczące dwóch największych 
religii świata. 
Otóż wyznawcy chrześcijaństwa 
doświadczają różnego rodzaju szykan 
bądź systematycznych prześladowań 
w 130 krajach, zaś muzułmanie – w 117. 
Autorzy jednego z raportów, bazując na 
danych instytucji analizujących kwestię 
przestrzegania praw człowieka, utrzymują, 
że aż 70 procent populacji światowej jest 
prześladowane ze względów religijnych. 
Wiara w Boga wydaje się być coraz 
bardziej niebezpieczna.

Zaproszenie

Zagadnieniom prześladowania religii 
oraz międzyreligijnym konfliktom po-
święcona będzie kolejna edycja konfe-
rencji „Dialogi o religii”, organizowa-
na w ramach XX Międzynarodowych 
Targów SACROEXPO 2019. W dys-
kusji udział wezmą przedstawiciele 
międzynarodowych organizacji moni-
torujących problematykę prześladowań 
religijnych na świecie. Organizatorami 
konferencji są Targi Kielce oraz Stowa-
rzyszenie WESOŁA54.

Miejsce: 
Kielce, Targi Kielce, ul. Zakładowa 1
Termin: 
11 czerwca (wtorek), godz. 16:00.

Opinie odwiedzających  
i wystawców
Bardzo dużo oglądających, bardzo duże za-
interesowanie. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z udziału w targach.

Piotr Olszewski, 
Pracownia Ludwisarska 

Jana Felczyńskiego 

Edycja jak najbardziej udana, jak co roku. 
Jesteśmy tutaj, żeby spotykać się z naszymi 
stałymi klientami, bardzo chętnie nas tutaj 
odwiedzają. Proponujemy degustację no-
wych produktów, prezentujmy również ofertę 
potencjalnym nowym klientom. 

Anna Konarska 
Christ Spółka z o.o. 

Jesteśmy na tych targach w Kielcach już po 
raz 18, od II edycji, jesteśmy wierni Targom 
Kielce, które są najlepszymi targami sakralny-
mi w Polsce. Produkujemy naczynia liturgicz-
ne, tabernakula, a krótko mówiąc – wszystko 
co z metalu na wyposażeniu kościoła.

Krzysztof Bieliński 
Zakład Brązowniczy z Poznania

Na Targach SACROEXPO jesteśmy już od 18 
lat, lubimy tutaj wracać nie tylko ze względu 
na biznes, ale także ze względu na klientów 
i współwystawców, którzy są tutaj obecni. 
Atmosfera jest tutaj wyjątkowa, także z przy-
jemnością co roku wracamy. 

Irena Kotysz 
Stylistic Cristal Gliwice

Specjalizujemy się w instalacjach nagłośnienio-
wych dla kościołów. Na targach jesteśmy obecni 
od II edycji, uważamy, że są organizowane na 
bardzo wysokim poziomie, to wydarzenie jest 
jednym z najlepszych w Europie. W porównaniu 
do wystaw np. we Włoszech – tutaj w Kielcach 
jest najwięcej zwiedzających i księży.

Jan Rduch 
Rduch Elektroakustyka 

SACROEXPO jest niesamowitą przestrzenią, 
na której można znaleźć wiele różnorodnych 
rozwiązań dotyczących architektury sakralnej,  
jej pielęgnacji, jak i również rozwiązania dla 
nowoczesnego duszpasterstwa. Myślę że, w do-
bie mediów elektronicznych nie możemy rezy-
gnować z tego typu ekspozycji. Targi są nadal 
niezwykle potrzebną i wyjątkowo pomocną al-
ternatywą w wykorzystywaniu współczesnej 
technologii, zarówno w dziedzinie dbania o stro-
na materialną, jak i również w dotarciu i uspraw-
nieniu kontaktu duszpasterz – parafianin.

ks. Adrian Stępień
Wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia 

NMP w Proszowicach

Jestem pod wrażeniem rozmiaru i rozmachu 
SACROEXPO, goszczę tutaj po raz pierwszy 
i jestem przekonany, że nie ma tego typu ko-
egzystencji sacrum i biznesu podczas żadne-
go wydarzenia targowego w Polsce. Bardzo 
umiejętnie pokazano, jak estetyka chrześci-
jańska wciąż inspiruje, jak można korzystać 
z talentu twórców, jak sztuka chrześcijańska 
może uwznioślić człowieka.

ks. abp Marek Jędraszewski
metropolita krakowski

Myślę, że wszystko, co dzieje się na targach SA-
CROEXPO jest pięknym wydarzeniem na po-
ziomie nie tylko kultury sakralnej, ale też i tej 
kultury duchowości wewnętrznych przeżyć.

ks. bp Jan Piotrowski
ordynarusz kielecki

Targi SACROEXPO to miejsce spotkań ludzi, 
którzy interesują się i żyją tematyką religijną. 
Mam tę przyjemność propagowania nowocze-
snej ewangelizacji poprzez telewizję EWTN, 
która w swoich programach m.in. ukazuje 
piękną polską religijność i duchowość mówiąc 
o polskich świętych i polskiej historii. Chcemy 
przestrzeń komercyjną zagospodarować Do-
brą Nowiną, dlatego bilbordy tworzone przez 
Fundację to forma dotarcia do wielu ludzi, 
a zwłaszcza do młodych, poruszających się dzi-
siaj w świecie obrazu. Prowadząc takie działa-
nia zależy mi na tym, aby spotykać ludzi, którzy 
biznes łączą z twórczością artystyczną. Warto 
przyjechać do Kielc i pokazać swoją ofertę za-
równo księżom, jak i świeckim.

ks. Piotr Wiśniowski, 
Dyrektor generalny EWTN Polska 
 założyciel Fundacji Vide et Crede

W epoce budowy murów coraz wyraźniej po-
trzeba nam mostów do prowadzenia dialogu. 
I taką rolę spełniają doroczne Międzynarodo-
we Targi SACROEXPO. Jest to miejsce wyjąt-
kowe, bo spotkania religii i kultury, sztuki ob-
razu, słowa i rękodzieła. Targowa ekspozycja 
przyciąga zarówno korzystną ceną jak i bez-
cenną wartością obcowania z pięknem.

ks. dr Rafał Dudała
Wyższe Seminarium Duchowne 

w Kielcach

W targach SACROEXPO uczestniczyłem już 
kilkakrotnie. Za każdym razem była to dla mnie 
niesamowita okazja do zapoznania się z aktu-
alnymi ofertami producentów z branży sakral-
nej, połączona z możliwością rozmowy z przed-
stawicielami producentów, jak i zobaczenia 
gotowych produktów. Wielką zaletą targów jest 
w mojej opinii różnorodność i wielość prezen-

tujących się na targach producentów, co daje 
odwiedzającemu niezastąpioną wręcz możli-
wość bezpośredniego porównania prezentowa-
nych produktów, czego nie zapewniają katalogi 
książkowe, jak i internetowe zestawienia.

ks. Grzegorz Nowak
Wikariusz w parafii pw. św. Wojciecha 

Biskupa i Męczennika w Książu Wielkim

Widzę pozytywny sens targów. Myślę  
tutaj zwłaszcza o proboszczach, którzy mogą 
w jednym miejscu kompleksowo zapoznać się 
z ofertą nowych technologii używanych w ko-
ściołach, obejmujących np. sprzęt audiowizu-
alny czy sposoby ogrzewania wnętrz. Ale tar-
gi to także okazja do uzupełnienia bieżącego 
„zapotrzebowania” każdej parafii. Poświę-
cenie kilku godzin na wizytę na targach jest 
znacznie wygodniejsze niż jeżdżenie po całej 
Polsce w poszukiwaniu, np. odpowiednich  
ornatów czy kielichów. Targi dają możliwość 
zobaczenia oferty producentów w jednym 
miejscu, a to duże ułatwienie dla obciążonych 
obowiązkami codziennymi księży. Jest to jak 
dla mnie największy plus targów. 

ks. Robert Woszczycki
Wikariusz w parafii pw. Niepokalanego  

Poczęcia NMP w Busku-Zdroju

Targi SACROEXPO to jedyna w swoim  
rodzaju branżowa impreza, która stanowi dla nas 
niezwykłe forum wymiany myśli i doświadczeń 
z wieloma ludźmi, w sposób szczególny z osoba-
mi duchownymi. W tym momencie żadna inna 
okoliczność nie jest w stanie zgromadzić w jed-
nym miejscu duszpasterzy z najbardziej odległych  
zakątków Polski, zarówno z dużych ośrodków, 
jak i małych parafii. Nasze stoisko staje się miej-
scem, gdzie możemy w bezpośrednim kontakcie 
poznawać opinie duszpasterzy na temat opubli-
kowanych już przez Wydawnictwo JEDNOŚĆ 
propozycji katechetycznych, homiletycznych 
czy duszpasterskich i jednocześnie zapoznać 
się z ich pomysłami, oczekiwaniami czy 
sugestiami. Tego typu doświadczenia są 
bezcenne.
Trzeba podkreślić inny fakt: Kielce  
to nasze miasto, więc – mó-
wiąc językiem sportowym – na  
SACROEXPO gramy u siebie, 
a to pozwala nam zorganizo-
wać okazałe stoisko, na którym 
możemy pokazać jak najlepiej 
i najefektowniej całą naszą 
ofertę wydawniczą. 

ks. Jan Nowak, 
redaktor naczelny  

wydawnictwa JEDNOŚĆ
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Cała branża sakralna 
w jednym miejscu
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firm w przedstawiło
 swoją ofertę

krajów

Architektura, budownictwo, 
domy rekolekcyjne, szkoły  
i uczelnie wyznaniowe

Architektura 
krajobrazu

Szaty i naczynia liturgiczne, 
odzież, konfekcja

Kancelaria, archiwum,  
biblioteka, wydawnictwa 
religijne, poligrafia

Ewangelizacja multimedialna

Sztuka (malarstwo, rzeźba, 
witrażnictwo, kowalstwo 
artystyczne itp.)

Nekropolie (zakładanie, 
rewitalizacja i konserwacja, 
systemy administracyjne)

Muzyka, ludwisarstwo,  
budowa i renowacja 
zegarów

Instalacje 
alarmowe

Turystyka 
religijna

Dewocjonalia

Fundacje, stowarzyszenia  
i ruchy religijne, działalność 
charytatywno-opiekuńcza 
związków wyznaniowych

Zakres branżowy

• • •
 
Abba Abraham, starzec słynący z łagodności 
i troskliwości, był ulubieńcem dzieci z odle-
głej wioski. Często przychodziły w pobliże 
jego celi i dotąd siedziały przykucnięte na zie-
mi, aż abba Abraham wychodził i mówił im 
o pięknie stworzenia. Pewnego dnia starzec 
długo mówił o Bogu, a potem zadał dzieciom 
kilka pytań:
– Powiedz mi, Danielu, kim jest Bóg?
– Bóg jest tym, który mnie stworzył.
– Dobrze odpowiedziałeś. A dla ciebie, Maka-
ry, kim jest Bóg?
– Bóg jest moim ojcem.
– Wspaniała odpowiedź. A dla ciebie, Gela-
sio? – zapytał trzeciego.
– Bóg jest ojcem Makarego.
 

• • •

• • •

 Pewien brat powiedział do starca:
– Jeśli o mnie chodzi, to mówię, kiedy myślę.
– Tak – odpowiedział czcigodny starzec – 
a nawet częściej...

• • •
 
Pewien brat porzucił sprawy tego świata, 
aby uciec na pustynię. Otrzymał zatem od 
swojej rodziny następujący list: „Wracaj 
do domu. Nie biegaj za tym, co niemoż-
liwe. Jedyną prawdziwą wartością jest ro-
dzina.”
Na odwrocie liściku znalazł dopisek: „Kiedy bę-
dziesz gotów wrócić, zawiadom nas odpowied-
nio wcześniej. Wynajęliśmy twój pokój....”
 

• • •

Humor Ojców Pustyni:
 • • •

Abba Laercjusz żył w granicach dzisiejszego Su-
danu i podobnie jak liczni ojcowie pustyni opo-
wiadał o Jezusie młodym z pobliskich wiosek, 
którzy przybywali w niedziele, by go słuchać. Je-
den z nich przyszedł do celi ojca kilka razy, póź-
niej już się jednak nie pokazał. Święty udał się za-
tem do wioski, odnalazł jego matkę i zapytał ją:
– Czemu to, kobieto, twój syn nie przycho-
dzi przysłuchiwać się temu, co mówię?
– Jeśli tego nie robi, to dlatego, że nie ma już na 
to ochoty – odpowiedziała.
– To naprawdę jest grzechem – sprzeciwił się 
starzec. – Miał się jeszcze tyle nauczyć... Nawet 
nie wiedział, że Jezus umarł...
– Och – odpowiedziała kobieta – a ja nawet nie 
wiedziałam, że chorował...

• • •
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Targi Kielce 
to drugi ośrodek 
wystawienniczy  
w Europie 
Środkowo-Wschodniej,  
z 25-letnią tradycją.  
 
Rocznie odbywa się  
tu 70 wydarzeń 
targowych  
i 700 konferencji, 
które odwiedza 
220 tysięcy osób.


