
1

w w w . t a r g i k i e l c e . p l
Przegląd Targowy

Kielce Fair Review 

K
ie
le
ck
i

2 012
jesień/autumn IS

SN
 2

29
9-

30
7X

20 lat MSPO

Koncert
z udziałem

Ennio Morricone

20-lecie
Targów Kielce

20 years of MSPO

Ennio Morricone in concert

Targi Kielce celebrates 
its 20th anniversary 

str. 4-5

str. 6-7

str. 8-9





3

Spis treści Index

Pamiętam... była jesień...

20 lat minęło jak jeden dzień

Poprzez Sztukę do Boga

Skazani na sukces

Działo się

Ambasador z Kielc

Na zachodzie zmiany

Targi i wystawy

Czas spełnionych marzeń

Targi Kielce Jazz Festival

Niepokonani

I clearly remember… it was autumn…

20 years has passed within
the blink of an eye

Through Art to God

Success is our destiny

A lot has been going on

The Ambassador from Kielce

Changes in the west

The trade fairs and exhibitions

The time when dreams come true

Targi Kielce Jazz Festival

The undefeated

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

24-25

Targi Kielce S.A.
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1

tel.: +48 41 365 12 22, fax: +48 41 345 62 61
e-mail: biuro@targikielce.pl

Targi Kielce S.A.
25-672 Kielce, 1 Zakładowa Street, Poland
tel.: +48 41 365 12 22, fax: +48 41 345 62 61
e-mail: biuro@targikielce.pl

Redakcja/Edited by: Agnieszka Wicha-Dauksza, Barbara Sipa, Joanna Massalska, Daria Malicka
Tłumaczenie/Translated by: Paweł Kozłowski. Fot. Dawid Łukasik Targi Kielce, prepress: ViR



Pamiętam… była jesień…

20 lat to niby niewiele, ale wystarczająco długo, by pozacierały się w pamięci osoby, zdarzenia i ich kolejność. Warto je 
zatem spisać zanim całkiem znikną. Historia kieleckiego ośrodka targowego ma niewiele podobnych przykładów w dziejach 
polskiego przemysłu targowego, a także jest już wpisanym w krajobraz pozytywnym zjawiskiem w gospodarczych w dziejach Kielc 
i województwa.
Zatem jak to było? Zastrzegam, że piszę to z pozycji uczestnika, a nie historyka badającego dokumenty. Możliwe więc,
że mój punkt widzenia będzie nieco subiektywny…
Początkiem były niewątpliwie przemiany polityczno-gospodarcze przełomu lat 80. i 90. XX wieku. W wyniku wyborów
do Sejmu i nowo utworzonego samorządu terytorialnego, do władzy doszli ludzie związani z dawną opozycją demokratyczną w PRL, 
odgrywając kluczową rolę w utworzeniu naszego ośrodka. Decyzje zapadały szybko, a decydenci kierowali się interesem miasta, a nie 
partyjnym. Tamte czasy trafnie opisuje słowo entuzjazm. Profesjonalizm przyszedł bowiem znacznie później.
 Impulsem do założenia targów w Kielcach była w 1992 roku wizyta ówczesnego prezydenta miasta Roberta Rzepki 
w zaprzyjaźnionym Herning, gdzie zachwycił go tamtejszy ośrodek targowy – drugi co do wielkości w Danii. Pomysł został 
szybko skonkretyzowany. Centrum Targowe Kielce zostało zarejestrowane jeszcze w tym samym roku, jako spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Miasto Kielce wniosło udział w gotówce, a Wojewoda Świętokrzyski przekazał obiekty dawnego WPHW
przy ulicy Zakładowej 1. Śmiała decyzja wojewody, dr. Józefa Płoskonki, umożliwiła szybką realizację projektu. Budowa hal 
targowych przekraczała bowiem możliwości finansowe Kielc.
W tym samym czasie w otoczeniu Wojewody (Stanisław Gieroń), dojrzewała myśl o utworzeniu instytucji wspomagającej rozwój 
regionu. Podobne istniały już w kraju, zakładane „centralnie” przez Agencję Rozwoju Przemysłu. W przypadku województwa 
kieleckiego była to inicjatywa środowiska lokalnego i w lutym 1993 roku założono Świętokrzyską Agencję Rozwoju Regionu S.A.,
a mnie powierzono funkcję prezesa jednoosobowego zarządu. Akcjonariat spółki był na tamte czasy rewolucyjny. Oprócz wojewody 
kieleckiego i samorządów Skarżyska, Sędziszowa i Końskich, wśród akcjonariuszy były państwowe i prywatne przedsiębiorstwa, 
w tym Bank Świętokrzyski (prezes Henryk Rzepa), ZM Mesko (prezes Roman Musiał), Chemar
(prezes Marek Eberhardt), a także inwestorzy prywatni: Michał Sołowow (MITEX), Józef Sawicz (Progress) Marek Jach
(Mega Plus), Andrzej Piasecki (Pia Piasecki), Witold Zaraska (Exbud).
 Podczas, gdy w targach skoncentrowano się na tworzeniu spółki i adaptacji dawnych magazynów, w ŚARR powstał projekt targów 
przemysłu obronnego. Rzucił go w marcu lub kwietniu 1993 roku, podczas jednej z dyskusji w gronie akcjonariuszy ŚARR, Roman 
Musiał, prezes Mesko…i tak organizatorem MSPO została Agencja, a partnerami Centrum Biznesu Exbud, oraz Centrum Targowe 
Kielce, jako miejsce ekspozycji. Do rozważenia był termin – czy jeszcze w 1993 roku, czy w następnym. Zarząd CTK mocno optował 
za drugim rozwiązaniem, obawiając się, że nie zdąży z niezbędnymi remontami. Zapadła decyzja: muszą zdążyć
do jesieni’93, aby przez ewentualny sukces wygrać konkurencję z Gdańskiem. Wymieniono sceptyczny Zarząd CTK,
a nowym społecznym prezesem został Andrzej Piasecki, właściciel szybko rozwijającej się firmy budowlanej. Wiceprezesem został 
Daniel Kunz, wówczas pracownik Exbudu. 
 Prace budowlane w CTK szły pełną parą. Problemem był dojazd do targów, bo w stronę ulicy Łódzkiej były jedynie pola. Rozwiązał 
go wojewoda, Józef Płoskonka, który znalazł pieniądze na budowę drogi, przygotowano projekt i zdobyto pozwolenie. Do końca 
sierpnia ’93 roku wybudowano jej kilkaset metrów. Jednocześnie przygotowywano pierwszą w historii targów wystawę i pierwszą 
w kraju o profilu obronnym… bez internetu, telefonów komórkowych i doświadczenia w organizowaniu targów.
Dużo wsparcia okazał Czesław Kisza, dyrektor Centrum Biznesu EXBUD. Nieoceniona była pomoc Romana Musiała, który miał 
osobisty kontakt z szefami polskiej zbrojeniówki. Ważna była życzliwość prezesa Cenzinu, Tomasza Bednarka oraz Aleksandra Jodko, 
dyrektora handlowego Cenzinu. 
Pamiętam doskonale pierwsze spotkanie rady programowej MSPO. Na jej posiedzenie zaprosił nas prezes Witold Zaraska
do Exbudu. Wówczas wpadliśmy także na szaleńczy pomysł wydania katalogu przemysłu obronnego w sytuacji, kiedy jeszcze 
do niedawna istnienie tego przemysłu w Polsce było tematem tabu. Kolejny szaleńczy pomysł przyszedł zaraz potem – na lotnisku 
w Masłowie postanowiliśmy zorganizować pokazy lotnicze, których gwoździem programu miała być prezentacja prototypu polskiego 
samolotu odrzutowego Iryda oraz pokaz akrobacji na samolotach Iskra. 
Niewiarygodne, ale wszystko poszło zgodnie z planem: wybudowano ulicę Zakładową i zaadaptowano magazyny na potrzeby 
targowe, Świętokrzyska Agencja pozyskała wystawców i, jak się okazało, zwiedzających. W pierwszym MSPO udział wzięło 85 firm 
z 5 krajów, w tym tak znane jak Denel z RPA czy Bofors ze Szwecji. Targi otworzył Jerzy Milewski, Szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego. Było też kilku ministrów. Wieści o targach obronnych w Kielcach poszły w świat. Ukazały się notki w prasie 
amerykańskiej i rosyjskiej. Krokiem milowym było pojawienie się w 1995 roku brata MSPO – targów Logistyka, a w 1999 roku 
pokazów Air Show w Radomiu. 
... Pamiętam doskonale jesień 1993 i nigdy nie zapomnę smaku niedostępnego wówczas w Polsce doskonałego 
południowoafrykańskiego wina, które między moździerzami przywieźli chłopcy z Denela...

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targi Kielce SA



I clearly remember… it was autumn…

20 years is not much, but still long enough for the memories about people, events and their sequence to be all a bit of a blur. Thus it is worth 
taking your memories down before they completely fade away. The story of the Kielce trade fair and exhibition centre has been unprecedentedin the 
whole Poland’s business sector; what is more, it has become a positive phenomenon for Kielce’s and the Voivodeship’s economic landscape.
So what is the story? I want to make the reservations that these are the recollections of the person who has been actively involved in what has been 
happening and this is not the account of a historian who has studied relevant documents. My point of view might be slightly subjective … 
The roots should be traced back to the political and economic changes of the 80’s and the 90’s of the 20th century. The people who had been 
associated with the democratic opposition during the People’s Republic of Poland times came to power as the result of the parliamentary
and local government elections; these were the people who played the key roles in our centre creation. Decisions were made fast and the decision 
makers safeguarded the interests of our city and not the interests of their particular parties. Those days can be recapitulated with just one word – 
enthusiasm. Actually, the professionalism came much later.
In 1992 the Mayor of Kielce of that time; Robert Rzepka paid a visit to Herning; the twin town of Kielce. Mayor Rzepka was captivated with the 
Herning exhibition centre, the second largest trade fair in Denmark. This visit provided a stimulus for a trade fair centre creation in Kielce.
The idea was promptly put into practice; the Kielce Trade Fair Centre was registered the same year as a public limited company. The City of Kielce 
made the contribution in cash; the Swietokrzyskie Voivode made the in-kind contribution in the form of the former WPHW facility in 1 Zakładowa 
Street. If not for the enterprising decision of Józef Płoskonka PhD; the Swietokrzyskie Voivode, it would not have been possible to realise the project 
quickly. Construction of new exhibition halls was beyond Kielce’s financial capabilities.
At the same time the Voivode-associated milieus were developing the idea of creating an agency designed to support regional development. 
Similar agencies had already been present in Poland; they were government institutions set up by the Industry Development Agency. In the case 
of the former Kielce Voivodeship, the Swietokrzyskie Agency for Regional Development SA (ŚARR – a joint stock company) was created in 1993 
at the initiative of local communities and organisations. I was appointed the president of board at the one-person ŚARR management. The then 
composition of shareholders was truly revolutionary. In addition to Kielce Voivode and the self-governments of Skarzysko Kamienna, Sędziszów and 
Końskie, the group of shareholders also comprised the state-owned and private enterprises including Swietokrzyskie Bank (with it president Henryk 
Rzepa), ZM Mesko (with the president Roman Musiał), Chemar (with the president Marek Eberhardt) as well as private investors: Michał Sołowow 
(MITEX), Józef Sawicz (Progress) Marek Jach (Mega Plus), Andrzej Piasecki (Pia Piasecki), Witold Zaraska (Exbud).
When the trade fair centre was busy creating the company and adapting what used to be a warehouse, the ŚARR came up with the idea of holding 
a defence industry exhibition. It was either March or April 1993 when in the course of discussion Roman Musiał – the MESKO president; one of 
the ŚARR shareholders hit on the idea … and this way the Agency assumed the role of the MSPO organiser. ŚARR acted in conjunction with Exbud 
Business Centre and the Kielce Trade Fair Centre (CTK) was selected as the exhibition venue. We also had to face the decision about the exhibition 
date – we had to resolve whether to hold the fair in 1993 or in the following year. The CTK board was for the latter as they were afraid that they 
would not be able to make it with the necessary refurbishments. However the decision was taken – CTK was supposed to be ready by autumn in 
order for the exhibition to be a success and thus win in the competition with Gdansk. The sceptical CTK board was replaced, Andrzej Piasecki;
the owner of the rapidly developing construction company became the CTK new head. Daniel Kunz was chosen the deputy president;
he worked in Exbud at that time. 
The construction works were in full swing; there was an obstacle however. It was difficult to get to the centre because there used to be empty fields 
off Łódzka street. The problem was solved by Voivode Płoskona who found extra funds for the road construction; the design was then made in order 
to obtain the construction permit. By the end of August 1993 a few hundred metres’ road had been built. At the same time the preparations for 
first exhibition in the history of the trade fair centre and the first Poland’s defence show were going on … without mobile phones, the internet and 
sufficient experience in trade fair organisation either. Czesław Kiszcz; the manager of EXBUD Business Centre demonstrated a lot of support.
The help of Roman Musiał cannot be over estimated since he had personal contacts with the heads of Poland’s sector of defence industry.
Kindness of Tomasz Bendarek; the president of Cenzin and of Aleksander Jodko; head of sales at Censin were a great asset to us too.
I clearly remember the first session of the MSPO programme board; we had been invited by EXBUD President Witold Zaraska. At this meeting 
we came up with the crazy idea of producing the Polish defence industry catalogue; until not long before the existence of any defence industry 
in Poland was a taboo subject. Another outlandish idea popped into our heads just after; we decided to hold an air-show at Masłów airport. 
Presentation of Iryda – the prototype of Polish jet fighter plane followed by the Iskra acrobatic flights were supposed to be the programme 
highlights. 
It is hard to imagine, but everything was as it had been planned; Zakładowa Street was commissioned; the warehouses turned into exhibition halls; 
the pavilions were full of exhibitors and visitors. The first MSPO brought together 85 companies from 5 countries; there were such firms as Denel 
from the Republic of South Africa or Bofors from Sweden. The trade fair was officially opened by Jerzy Milewski; the head of the National Security 
Bureau. There were also more than a dozen of ministers. The news about Kielce defence exhibition was spreading all over the world. Another mile 
stone was the launch the Logistics trade fair was in 1995; the MSPO twin exhibition. The Radom Air Show in 1999 was another historic moment.
… I clearly remember the autumn of 1993 and I shall never forget the taste of the excellent wine from South Africa; the delicacy which was 
unavailable in Poland at that time. It was the boys from Dedel who brought the mortars and the wine … 

Andrzej Mochoń
Targi Kielce President of Board 
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JAK JEDEN DZIEŃ
20 years has passed within the blink of an eye

Targi Kielce to trzeci 
ośrodek wystawienniczy 
w Europie Środkowo – 
Wschodniej i jeden z dwóch 
liderów rynku w Polsce. 
Jakie były jego początki? 
Jakie etapy rozwoju?
Jak wspominają to ludzie 
zaangażowani w tworzenie 
miejsca, które obecnie 
skupia ponad 200 000 
gości i 6 000 wystawców 
rocznie? 

Józef Płoskonka, wojewoda kielecki 
w latach 1990-1994: – Idea zorganizowa-
nia 20 lat temu targów w Kielcach zrodziła 
się z  prozaicznego faktu – istniała bardzo 
silna potrzeba konkretnego rodzaju wy-
stawiennictwa, które odpowiedziałoby na 
potrzeby rynku w  naszym regionie. Ryn-
ku, który od zawsze mocno związany był 
z  przemysłem zbrojeniowym – w  woje-
wództwie kieleckim działało wówczas wie-
le przedsiębiorstw z tego sektora. Dlaczego 
mamy jeździć z naszą ofertą do Sopotu? (bo 
tylko tam wówczas odbywały się wystawy 
o  podobnym charakterze) – pomyśleli-
śmy wspólnie z  prezesami wspomnianych 
przedsiębiorstw i  lokalnych władz. Lepiej 
będzie, gdy pomyślimy o samodzielnej pro-
mocji… Targi Kielce miały to szczęście, że 
niemal zawsze otoczone były mądrymi, 

Józef Płoskonka, Voivode of former Kielce 
Voivodeship: – 1990-1994 – it was 20 years 
ago when the idea to hold a  trade fair in Kielce 
emerged from a prosaic fact – there was a strong 
demand for a particular type of exhibition. Such 
exhibition was supposed to address the needs of 
the regional industry which has always been asso-
ciated with the defence business sector; at that 
time in Kielce Voivodeship there were a  whole 
array of companies of this sector. The companies’ 
presidents of board and local government repre-
sentatives posed themselves some vital question 
– Why should we go to Sopot? (at that time it was 
the only exhibition of this kind). Is it not a good 
idea to take care for our own promotion? Targi 
Kielce has always had this special privilege – al-
most always wise and reasonable people have 
provided Targi Kielce with their support. Not only 
did they work for their own account but also for 

20 lat minęło

Targi Kielce wczoraj...
Targi Kielce yesterday...

…i dziś.
… and today.
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Targi Kielce is now ranked 
third among all Central and 
Eastern Europe exhibition 

centres in addition to being 
one of the two leaders in 
Polish market. How did it 
all begin? What have been 

the stages of development? 
What are the recollections 

of the people who have 
been involved in creation of 

the Centre which annually 
brings together over 

200,000 guest and 6,000 
exhibitors.

rozsądnymi ludźmi, którzy pracowali nie na 
własny rachunek, lecz na dobro regionu, na 
jego wizerunek. Udało się stworzyć ośro-
dek o światowej renomie – między innymi 
dlatego, że od początku udowadnialiśmy, że 
mamy potencjał, a firmy z naszego regionu 
potrafią wziąć sprawy we własne ręce. No 
i  nie ukrywam, że troszkę zazdrościliśmy 
Poznaniowi jego targów…

Robert Rzepka, prezydent Kielc w  la-
tach 1991-1994: – Na początku lat 90. 
Kielce zaprzyjaźniły się z miastem Herning 
w  Danii. Tamtejsi specjaliści stwierdzili, 
że nasze miasto jest najlepszym miejscem 
w  Polsce i  Europie żeby założyć prężnie 
działający ośrodek wystawienniczy. Zgo-
dzili się z nimi również Amerykanie, a my 
podchwyciliśmy pomysł i zaczęliśmy wpro-
wadzać go w  życie. Sceptycznie do po-
mysłu podchodzili radni, nie wierząc, że 
w momencie gdy prawie w każdym mieście 
jest centrum wystawiennicze, cokolwiek 
wyjdzie z  kieleckich planów. Na siedzibę 
Targów Kielce (ówczesnego Centrum Tar-
gowego Kielce) wybrano tereny po zlikwi-
dowanym Wojewódzkim Przedsiębiorstwie 
Handlu Wewnętrznego, dzięki czemu „ura-
towaliśmy” budynki. To, jak Targi Kielce 
wyglądają teraz i  jaką mają pozycję, jest 
dla mnie ogromną satysfakcją. To przede 
wszystkim duża zasługa ludzi, którzy stwo-
rzyli ośrodek i skierowali go na odpowied-
nie tory.

Witold Zaraska, założyciel i prezes fir-
my EXBUD: – W  ramach szerokiej stra-
tegii Exbudu, firmy która ówcześnie była 
najlepsza w swojej branży w Europie Środ-
kowej, znalazł się w latach 90. również kie-
lecki ośrodek targowy – od 1997 do 2000 
roku Exbud posiadał pakiet większościowy 
udziałów w  kieleckich targach. To był nie 
tylko biznes, ale koncepcja pokazania za 
granicą Kielc i Polski. Targi Kielce tworzone 
były z  określonymi celami, filozofią i  kon-
sekwencją inwestycyjno-organizacyjną tak, 
aby na rynku liczyć się od samego począt-
ku. Wykorzystując luki w branżowych wy-
stawach w Polsce, wybraliśmy firmy, które 
mogły postawić na wystawianie się właśnie 
w Kielcach. Warto podkreślić, że działo się 
to w czasach powstawania konkurencji ryn-
kowej w naszym kraju. Strategia ta, będąca 
według mnie nieprzerwanie istotą działal-
ności gospodarczej, zaczęła owocować bar-
dzo szybko. Dzięki temu Targi Kielce stały 
się najdynamiczniej rozwijającym się ośrod-
kiem wystawienniczym w  Polsce, szybko 
wypływając na wody liczących się graczy na 
rynku europejskim. Obecna kondycja Tar-
gów Kielce jest odpowiedzią na pytanie, co 
znaczy człowiek z wizją. To podsumowanie 
zaangażowania ludzi począwszy od 1992 
roku. To także kwintesencja działań obec-
nego Prezesa Zarządu, Andrzeja Mochonia, 
który mimo często trudnych warunków ma 
wizję i nie boi się jej urzeczywistniać.

the benefit of the region, for Voivodeship’s posi-
tive image. Thus we have been able to create the 
centre which enjoys international prestige. The 
success was mainly possible owing to the fact that 
ever since the begging we have demonstrated 
our great potentials and the local companies have 
been able to take on the responsibility for their 
prosperity. And, frankly speaking, we were a bit 
jealous about Poznan’s trade fair centre. 

Robert Rzepka, Kielce Mayor 1991-1994: 
– at the beginning of the 90’s Kielce and the Da-
nish city of Herning became the twin-cities. The 
specialists of Herning discovered that Kielce is 
a perfect place to set up a trade fair facility which 
stands the chance to become active and vibrant 
exhibition centre not only on the domestic sca-
le but also on European scale. The Americans 
were of the same idea. We picked up this con-
cept and started to give it the shape. The local 
government councillors were a bit sceptical; they 
doubted whether it was possible to realise the 
plan of trade fair centre establishment in Kielce 
considering the fact that almost all cities in Poland 
already had their own exhibition centres. The lo-
cation for Targi Kielce (former Kielce Trade Fair 
Centre) was selected – this used to be the seat 
of the Voivodeship division of the Internal Trade 
Company which had already been closed down. 
We were able to “save” the buildings there. The 
way Targi Kielce looks today and the esteem and 
prestige it enjoys make us proud. This success is 
first and foremost credited to the people who 
founded the centre and put it on the right track.

Witold Zaraska, the founder and the presi-
dent of the EXBUD company: – at that time 
Exbud was the best in this business sector in 
Eastern Europe. The Exbud’s strategy also en-
compassed trade fair activities. From 1997 to 
2000 Exbut was the major shareholder of Kielce’s 
centre. This was much more than just business; it 
provided the chance to present Kielce and Poland 
on the international arena. Targi Kielce foundation 
was supported by clear-cut goals, philosophy and 
consequent investment and organisation strategy. 
TK was supposed to be recognised in the market 
right from the very beginning. We used the niches 
in Polish exhibition market and found the compa-
nies which were ready to put their products and 
services on display in Kielce. It is worth highligh-
ting the fact that competitive centres were being 
created in Poland at the same time. The strategy, 
which in my opinion is the vital and indispensable 
basis for business activity, quickly bore the fruit. 
Owing to this strategy Targi Kielce has become 
Poland’s most rapidly developing trade fair and 
exhibition centre ; TK has also stretched its wings 
and gained strength to compete with Europe’s 
major players. What is the significance of man 
with a  vision? – the status of Targi Kielce today 
provides the answer to this question. It is also 
the recapitulation of people’s involvement since 
1992. This is also the quintessence of all the Targi 
Kielce President Andrzej Mochoń does. Despite 
all the difficulties Mr. Mochoń has the vision and 
he is not afraid to give the vision a real shape.
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PER ARTEM AD DEUM

Wyjątkowy koncert laureatów 
Medalu Papieskiej Rady
do spraw Kultury
Per Artem ad Deum
29 września w Targach Kielce.

Poprzez Sztukę do Boga…

Through Art to God…

T TTo będzie wydarzenie, jakiego jeszcze 
w Polsce nie było – na jednej scenie za-
brzmią utwory dwóch kompozytorów, 
których sława wybiega daleko poza gra-
nice Europy: Ennio Morricone, włoskiego 
kompozytora, twórcy muzyki filmowej 
i  zdobywcy Honorowego Oscara oraz 
Stefana Stuligrosza (U2012) – nieżyją-
cego, wybitnego polskiego dyrygenta 
i  kompozytora, założyciela Chóru Po-
znańskie Słowiki. 

Za całokształt twórczości wyróżnieni 
zostali medalem „Per Artem ad Deum”, 
który wręczy osobiście prezydent Pa-
pieskiej Rady ds. Kultury JE kardynał 
Gianfranco Ravasi.
Kapituła konkursu nagradza twórców, 
którzy w sposób trwały i znaczący przy-
czynili się do rozwoju sztuki i  kultury 
europejskiej, promując więzi z Kościo-
łem, pogłębiając dialog między różnymi 
kulturami współczesnego świata. Targi 
Kielce są jedynym miejscem na świecie, 
w którym już od 8 lat wręczane jest to 
wyjątkowe wyróżnienie. Medal „Per 
Artem ad Deum” towarzyszy kieleckiej 
Międzynarodowej Wystawie Budow-
nictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztu-
ki  Sakralnej i  Dewocjonaliów Sacro-
expo, największej tego typu w Europie, 

The event Poland has never witnessed 
before – one stage and the works of two 
composers whose fame exceeds Europe 
and reaches far across the world. Ennio 
Morricone – an Italian composer, a genius 
of film music creation, the winner of the 
honorary Oscar and the late Polish musi-
cian Stefan Stuligrosz (U2012 ) – a renow-
ned conductor and composer, the founder 
of Poznańskie Słowiki (Poznan Nightinga-
les) choir.

In recognition of their lifetime achieve-
ments, Morricone and Stuligrosz have been 
awarded with the Per Artem ad Deum Me-
dal; the accolade is to be presented by Pre-
sident of the Pontifical Council for Culture 
HE Cardinal Gianfranco Ravasi.
The contest chapter presents the Medal to 
the creators who have substantially contri-
buted to European art and culture deve-
lopment in a lasting and significant way and 
thus promoted bonds with the Church and 
facilitated dialogue between different cul-
tures of contemporary world. Targi Kielce 
is the only place in the world where this 
exceptional distinction has been presented 
for 8 years. The Per Artem ad Deum Medal 
accompanies the International Exhibition 
of Church Construction, Church Fittings 
and  Furnishings and  Religious Art Sacro-

Ennio Morricone
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gromadzącej ponad 250 wystawców 
z kilkunastu krajów.
– W  tym roku po raz pierwszy konkurs 
został rozszerzony na arenę europejską 
– wyjaśnia dr Andrzej Mochoń, prezes 
zarządu Targów Kielce, członek kapitu-
ły Medalu „Per Artem Ad Deum”.
– Spośród piętnastu artystów zgłoszonych 
do konkursu między innymi przez czeskie 
Ministerstwo Kultury, Arcybiskupa Rijeki, 
dr. Ivana Devcica czy też Unię Teatrów Ło-
tewskich, kapituła nominowała do medalu 
pięciu: Ennio Morricone, Stefana Stuligro-
sza, Otakáro Marię Schmidta – reżysera 
dokumentalistę z  Czech, Stanisława Ro-
dzińskiego, polskiego malarza oraz Leszka 
Sobockiego również malarza – mówi.
Poczet dotychczasowych laureatów 
Medalu tworzą: Leszek Mądzik, Stani-
sław Niemczyk, Wojciech Kilar, Krzysz-
tof Zanussi, Pracownia Witraży „Fur-
dyna”, Dobrosław Bagiński i  Stanisław 
Słonina. Kapituła Medalu, przyznając 
w tym roku to zaszczytne wyróżnienie 
dwóm wybitnym artystom sceny pol-
skiej i światowej następująco uzasadniła 
wybór: 
Ennio Morricone: Za geniusz tworze-
nia kameralności nacechowanej liryzmem 
i  prostotą przez wydobywanie dźwięków, 
które kocha cały świat.
Stefan Stuligrosz: Za optymizm i kon-
sekwencję na drodze do wolności dusz.

Koncert, podczas którego utwory En-
nio Morricone zagra Orkiestra Filhar-
monii Świętokrzyskiej oraz wystąpią 
Poznańskie Słowiki odbędzie się 29 
września w  pawilonie E, najnowocze-
śniejszej w Polsce hali wystawienniczej 
Targów Kielce. 
Medal dla Stefana Stuligrosza (U2012), 
zmarłego zaledwie kilka dni po ogło-
szeniu wyników konkursu, przekaza-
ny zostanie na ręce Chóru Poznańskie 
Słowiki.

The exceptional concert 
of the Per Artem ad Deum 

Medal laureates on 29th 
September in Targi Kielce

expo; Europe’s largest event of this kind 
which brings together over 250 exhibitors 
from over a dozen of courtiers.
– This year’s edition of the competition has 
for the first time expanded to the European 
scale – says Andrzej Mochoń PhD, Targi 
Kielce President of Board; the member 
of the Per Artem Ad Deum Medal chap-
ter – Out of sixteen contest nominees put 
forward by, inter alia, the Czech Republic 
Ministry of Culture, the Archbishop of Rijeka, 
Ivan Devcic PhD, the Latvian Theatre Union, 
the chapter has selected five laureates to be 
presented with the medal: Ennio Morricone, 
Stefan Stuligrosz, Otakáro Maria Schmidt – 
documentary firm director from Czech Repu-
blic, Stanisław Rodziński – a  Polish painter 
and Leszek Sobecki who is also a painter.
The laureate fellowship already comprises 
of Leszek Mądzik, Stanisław Niemczyk, 
Wojciech Kilar and Krzysztof Zanussi, the 
“Furdyna” stained-glass workshop, Do-
brosław Bagiński and Stanisław Słonina. 
The Medal chapter upon selecting the two 
distinguished artists to be presented with 
this prestigious accolade has provided the 
justification of their choice: 
Ennio Morricone: For the inventive genius 
to create the intimacy marked with lyricisms 
and simplicity; for producing sounds that all 
the world loves. 
Stefan Stuligrosz: For being optimistic 
and consequent on his way to soul liberation. 

The works composed by Ennio Morrico-
ne will be performed by the Poznan Ni-
ghtingales Choir and the Swietokrzyskie 
Philharmonic Orchestra during a  special 
concert put on stage on 29th September. 
The concert venue will be Targi Kielce’s 
E pavilion; Poland’s most state-of-the-art 
exhibition hall. The Medal for Stefan Stu-
ligrosz (U2012 ) who died just a few days 
after the contest chapter had announced 
the laureates’ names, will be presented to 
the Poznan Nightingales Choir.

Ennio Morricone i Chór Poznańskie Słowiki przeniosą słuchaczy w mistyczny wymiar.
Ennio Morricone and Poznan Nightingales Choir will transfer the audience to a mystical dimension.
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TIKolejne rekordy, nowe pomysły 
i plany rozwoju – pod tymi 
znakami upłynęła pierwsza 
połowa 2012 roku w Targach 
Kielce. Największe imprezy – 
AGROTECH, AUTOSTRADA-
POLSKA czy PLASTPOL 
zakończyły się kolejnymi 
najlepszymi wynikami w historii.

SKAZANI NA SUKCES
...choć to biznes, nie wyścig – prowadzimy!

Intensywnie było w  Targach Kielce 
w  pierwszym półroczu 2012 roku. 
Odbyło się 31 imprez targowych. Targi 
wystartowały w połowie lutego wystawą 
KIELCE SPORT-ZIMA z  udziałem 217 
wystawców z 7 państw - Włoch, Niemiec, 
Chorwacji, Litwy, Hiszpanii, Austrii 
i Polski. Swoje stoiska miało aż 42 nowych 
wystawców. Zaufanie i  lojalność to cechy 
stałych wystawców sztandarowych 
imprez organizowanych w Targach Kielce, 
którzy przyjeżdżając do Kielc od wielu lat 
„ściągają” za sobą innych – konkurentów 
ze swoich branż. W  2012 roku podczas 
AGROTECH-u  padł absolutny rekord 

The first half of 2012 was very intense in 
Targi Kielce. There were 31 trade fair 
events. The exhibition season commenced 
with the KIELCE SPORT-ZIMA fair which 
brought together 217 exhibitors from 7 co-
untries – Italy, Germany, Croatia, Lithuania, 
Spain, Austria and Poland. As many as 42 
new exhibitors have put up their exhibition 
stands for the first time here. The exhibi-
tors who attend the Targi Kielce flagships 
events can be characterised as loyal and 
reliable; not only have they come to Tar-
gi Kielce for years but also have attracted 
many others; the business sector competi-
tors from their countries. The 2012 edition 

Success is our destiny 
… and although this is business, not a race – we are the leaders!
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DUB-IT! Tuning Festiwal zgromadził 10 000 pasjonatów motoryzacji.
DUB-IT! Tuning Festival brought together 10,000 automobile aficionados.
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Shattered records, new ideas and development plans marked the first half 
of 2012 in Targi Kielce. The largest events– AGROTECH, AUTOSTRADA-

POLSKA and PLASTPOL produced the best results in their history. 

– w ciągu trzech dni targi odwiedziło blisko 
55 tysięcy gości. Obejrzeli oni stoiska 544 
wystawców. Wyjątkowe były również 
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa 
Tworzyw Sztucznych PLASTPOL. Oferty 
prezentowało ponad 700 firm z 32 państw. 
Z kolei AUTOSTRADA-POLSKA „urosła” 
z ponad 23 tysięcy metrów kwadratowych 
powierzchni w  2011 roku do ponad 30 
tysięcy metrów kwadratowych. Mamy 
nadzieję, że taka tendencja będzie się 
utrzymywać i w kolejnych latach.
– Pierwsze półrocze 2012 to przede 
wszystkim imprezy targowe, ale również 
przygotowania do jesiennych wydarzeń – 
mówi Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu 
Targów Kielce: – Przed nami jubileuszowe 
obchody spółki, 20-lecie Międzynarodo-
wego Salonu Przemysłu Obronnego i  uro-
czystość wręczenia medalu „Per Artem ad 
Deum” Papieskiej Rady ds. Kultury, która 
zostanie uświetniona koncertem z  udzia-
łem Ennio Morricone i  Chóru Poznańskie 
Słowiki. Za nami udany lipcowy debiut 
Dub It Tuning Festiwal ze 150 niesamo-
witymi samochodami robiącymi ogromne 
wrażenie na 10 tys. publiczności. Naszą 
uwagę skupia również rozbudowa ośrodka. 
Już w połowie 2013 roku przybędzie nam 
1500 metrów kwadratowych sal konfe-
rencyjnych. Będziemy dysponować jednym 
z  najnowocześniejszych centrów kongre-
sowych w Polsce, a do użytku oddany zo-
stanie parking wielopoziomowy i zachodni 
terminal wejściowy.

of AGROTECH established a new and im-
pressive record – the three-day trade fair 
brought together almost 55 thousand visi-
tors who arrived at Targi Kielce to see the 
stands of 544 exhibitors. The International 
Fair of Plastics and Rubber Processing PLA-
SPOL was also truly exceptional. 700 com-
panies from 32 countries put their offer on 
display here. The AUTOSTRADA-POLSKA 
had grown bigger; from 23 thousand square 
metres in 2011 to over 30 thousand square 
metres in 2012. We hope to observe this 
trend in the following years.
The first part of the 2012 was first and fo-
remost marked with the trade fairs but it 
was also the time to prepare for the autumn 
events – says Andrzej Mochoń, Targi Kiel-
ce President of Board – the jubilee, 20th 

edition of the International Defence Industry 
Exhibition and the Presentation Ceremony of 
the Pontifical Council for Culture Medal “Per 
Artem ad Deum” are still ahead in the second 
part of the year. The Medal presentation cere-
mony will be added a special splendour owing 
to the concert performance of Ennio Morrico-
ne and the Poznan Nightingales Choir. In July 
we already saw a successful debut of the Dub 
It Tuning Festival; it was the display of 150 fa-
bulous cars which made a great impression on 
10 thousand event guests. In mid 2013 we will 
have 1,500 square metres of conference spa-
ce more; one of Poland’s most state-of-the-art 
Congress Centre will be fully operational then. 
The west-side entry terminal and the multi-
-level car park will also be commissioned then.

Andrzej
Mochoń

Prezes Zarządu
Targów Kielce

Targi Kielce
President of Board

– Targowa wiosna w 2012 
roku zaowocowała nie 

tylko umocnieniem 
pozycji już istniejących 

imprez na arenie krajowej 
i międzynarodowej. 

Przygotowujemy 
eventy jubileuszowe na 

dwudziestolecie Targów 
Kielce i Salonu Obronnego 

oraz koncert z udziałem 
Ennio Morricone

– The spring trade fair 
season enhanced the 

exhibitions’ status at the 
national and international 

arena; but not only.
We have prepared special 

events to celebrate
the Targi Kielce’s and 

the Defence Exhibition’s 
twentieth anniversary and 
a special concert featuring 

Ennio Morricone.

Targowe eksponaty – giganty zużyły w czasie 
trzydniowego PLASTPOL-u około 150 000 kWh, 
to tyle prądu ile statystyczna polska rodzina zużywa 
przez… 40 lat. Moc zamówiona na targi sięgnęła 
6500 kVA, a to tyle, ile zabezpiecza dużą hutę.

The gigantic exhibits put on display at the three-day 
PLASPOL trade fair used 150 000 kWh; an average 
Polish family uses this amount of electricity in a 40 
years’ period. The power supply ordered for 
the fair reached 6500 kVA; the capacity which is 
normally contracted for a large steelworks.
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Działo się 

Rekord Guinnessa pobity na targach 
CZAS DZIECKA – 125 osób zamknię-
tych w megabańce mydlanej. 

Wyjątkowy wyczyn wystawców i gości w Tar-
gach Kielce trafił do sławnej Księgi Rekordów 
Guinnessa. Tym razem udało się zatriumfo-
wać w kategorii na jak największą ilość osób 
zamkniętych w  bańce mydlanej. Łącznie, 
4 marca 2012 roku, zmieściło się ich w niej 
125. Na pomysł bicia rekordu wpadła firma 
TUBAN, wystawca tegorocznych targów 
Czas Dziecka. Ci, którzy zostali zamknięci 
w  megabańce zostaną zapisani w  Księdze 
Guinnessa. Wcześniej pobito rekord w Kana-
dzie. Tam zmieściło się w bańce mydlanej 118 
osób.

Absolutny rekord AGROTECHU 
– tylu zwiedzających na raz jeszcze 
w  Targach Kielce nie było – wystawę 
w ciągu trzech dni odwiedziło aż 55 ty-
sięcy osób!

AGROTECH to bez wątpienia najchętniej 
odwiedzane targi techniki rolniczej w Polsce 
i  jedna z  dwóch najchętniej odwiedzanych 
imprez w  ogóle w  naszym kraju. Udział 
w nich wzięło 600 wystawców z 15 krajów: 
Czech, Holandii, Austrii, Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Polski, Danii, Ukrainy, Litwy, Irlan-
dii, Włoch, Francji, Słowenii, a nawet Korei 
Południowej i po raz pierwszy z RPA. Goście 
zwiedzili ponad 50 tysięcy metrów kwadra-
towych ekspozycji, która zajęła wszystkie 
7  hal Targów Kielce, cały teren zewnętrz-
ny i 4 dodatkowe hale namiotowe o łącznej 
powierzchni 11 tysięcy metrów kwadrato-
wych.

Łączymy się z  Brukselą – innowacyjna 
konferencja.

Podczas EKOTECH-u miała miejsce pierw-
sza w historii kieleckich wystaw videokon-
ferencja z udziałem pani Artemis Hatzi-Hull, 

The Guinness Record was broken at the 
KIDS’ TIME exhibition - 125 people squ-
eezed into one giant soap ball.

This is an outstanding achievement of Tar-
gi Kielce’s visitors and exhibitors which has 
been recorded in the world-famous Guin-
ness Record Book. It was the triumph in the 
category of the largest number of people 
squeezes into a single soap bubble – on 4th 
March it was 125 people. TURBAN, one of 
this year’s KIDS’ TIME trade fair exhibitors 
came up with this original idea. The bubble 
record participants will have their place in the 
Guinness Record Book. The previous record 
of 118 people belonged to the Canadians.

AGROTECH breaks the unbroken record 
– never before have we had so many visi-
tors in Targi Kielce – the three-day exhi-
bition attracted as many as 55 thousand 
people!

AGROTECH undoubtedly this is the most frequ-
ented agricultural technology exhibition in Poland 
in addition to being one of the two most Polish 
events which enjoy the highest attendance. It bro-
ught together 600 exhibitors form 15 countries: 
Czech Republic, the Netherlands, Germany, Gre-
at Britain, Poland, Denmark, Ukraine, Lithuania, 
Ireland Italy, France, Slovenia or even South Korea 
and the Republic of South Africa present here for 
the first time. The guests were visiting the show-
case comprised of 50 thousand square metres of 
exhibition space; the trade fair exhibitors utilised 
the 7 halls of Targi Kielce as well as the whole 
open-air area supplemented with 4  specially 
erected tent pavilions which provided the extra 
11 thousand square metres. 

Brussels is on the line – an innovative 
conference.

The EKOTECH featured the first video confe-
rence in Targi Kielce’s history. The conference 

Dla każdego coś ciekawego

Each and everyone of you will find something to your taste 

dobra zabawa have a lot of fun

tysiące zwiedzających thousands of visitors

technologia i nauka
technology end science

A lot has been going on

Miniony sezon targowy zaskakiwał 
na każdym kroku niewiarygodną 
wprost liczbą ciekawych zdarzeń, 
pomysłowych eventów czy też 
nietypowych produktów i usług. 
Praktycznie każda wystawa 
obfitowała w ciekawostki 
– wybraliśmy dla Państwa
kilka z nich. 
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przedstawiciela dyrektora generalnego 
do spraw Środowiska Komisji Europej-
skiej z Brukseli.
Debata dotyczyła bardzo palącego, a często 
pomijanego problemu samochodów wyco-
fanych z eksploatacji – a więc starych, nie-
sprawnych lub po wypadku – które często 
zajmują miejsca parkingowe, zalegają w za-
budowaniach lub lądują w  lesie. W  trakcie 
konferencji została poruszona kwestia wal-
ki z  szarą strefą, zostały zaprezentowane 
nowe ekologiczne technologie demontażu 
pojazdów, a także przykłady działań eduka-
cyjnych prowadzonych w tej branży.

SACROEXPO CUP 2012 – wielkie emo-
cje na pierwszym targowym turnieju 
piłki nożnej.

Na bocznym boisku stadionu Korony Kiel-
ce przy ulicy Ściegiennego spotkały się trzy 
drużyny: wywodząca się z  regionu świę-
tokrzyskiego reprezentacja Polski księży, 
wystawcy trwającej Międzynarodowej 
Wystawy Budownictwa i  Wyposażenia 
Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjo-
naliów SACROEXPO, a także pracownicy 
Targów Kielce. To były wielkie emocje!
Mecz otwarcia rozegrali księża kontra 
Targi Kielce. Niestety, mimo świetnych ak-
cji w  wykonaniu targowców, szczególnie 
w pierwszej połowie, drużyna księży wygra-
ła 5:0. Kolejne spotkanie przyniosło jednak 
zwycięstwo Targom Kielce, które pokonały 
międzynarodową drużynę wystawców 3:1. 
Bramki dla trzeciego ośrodka wystawien-
niczego w  Europie Środkowo-Wschodniej 
zdobyli Artur Buras (2) oraz Karol Dudzik. 
Pierwszy turniej zakończyło spotkanie wy-
stawcy vs księża. I  tu ponownie niekwe-
stionowane zwycięstwo odnieśli przed-
stawiciele duchownych, którzy rozgromili 
targowych gości aż 1:9, zapewniając sobie 
I  miejsce w  SACROEXPO CUP 2012. 
Nagrodą był Puchar Prezesa Targów Kielce. 
Drugie miejsce zajęły Targi Kielce, a na trze-
cim uplasowali się wystawcy.

O  Targach Kielce na stronach CNN 
–  sakralny biznes zainteresował naj-
większą stację informacyjną Stanów 
Zjednoczonych. 

Niezwykłą gratką dla dziennikarzy sta-
cji CNN okazały się być kieleckie targi 
SACROExPO. W  cyklu reportaży „Eye 
on…” reporterskie oko zwróciło się 
w  stronę tej jednej z  największych eu-
ropejskich wystaw branży sakralnej – na 
stronach serwisu CNN pojawiła się ob-
szerna zapowiedź wydarzenia i podsumo-
wanie poprzednich edycji.

guest was the representative of European Com-
mission’s Directorate General for Environment, 
Mrs Artemis Hatzi-Hull from Brussels.  The 
debate was devoted to the pressing yet often 
unsolved and underestimated problem of end-
-of-live vehicles – old, faulty, unserviceable and 
post-collision cars. Such cars still block parking 
lots or, alternatively, they are stored in back 
yards or end up in forests. Problems of comba-
ting the grey market were also discussed during 
the conference in addition to presentations of 
new, ecological technologies of vehicle scraping 
and educational initiatives in this business sector.

SACROEXPO CUP 2012 – the first tra-
de-fair football tournament without mis-
sing out on the action.

The back-up football pitch of Korona Kielce in 
Sciegiennego street was the venue for the mat-
ches of three teams: Polish national football team 
of priests which comes from Swietokrzyskie re-
gion, the representation of exhibitors who atten-
ded the International Exhibition of Church 
Construction, Church Fittings and Furni-
shings and Religious Art SACROEXPO, and 
the team which represents Targi Kielce staff. The 
air was buzzing with excitement.
The priests played versus the Targi Kielce team 
in the opening match of the tournament. De-
spite all the Targi Kielce’s players’ efforts and 
zeal, especially in the first part of the match, the 
priests’ team won 5:0. However the trade fair 
team pulled off a victory in the match against the 
exhibitors’ team with the 3:1 score. Artur Buras 
(2) and Karol Dudzik scored goals for the team 
representing the third Central and Eastern Euro-
pe trade fair and exhibition centre.
The first tournament was crowned with the 
match of the priests versus the exhibitors. And 
again the clergy representatives clinched a cru-
shing victory and routed the opponents with 
the 1:9 score and were declared the winners of 
the SACROEXPO CUP 2012. The team was 
presented with the Targi Kielce President’s Cup. 
The Targi Kielce team was the competition run-
ner up, the exhibitors’ team was ranked third.

CNN web-service fe-
aturing Targi Kielce - Sacred object busi-
ness has caught the interest of the United 
States’ largest news channel. 

SACROExPO  – the event held in Kielce has 
turned out to be a real treat for the CNN sta-
tion reporters. In the series of TV reportages 
“Eye on…” the reporter’s eye cast on one 
of Europe’s larges trade fairs in the business 
sector of sacred art and religious items. The 
CNN internet service featured an extensive 
announcement of the upcoming event as well 
as a summary of previous exhibitions.

w duchu rywalizacji the sprit of competition

światowy rozgłos
world scale publicity

Last trade fair season offered 
an abundance of surprises; 

the Targi Kielce guests 
witnessed an incredible 
number of eye-catching 

happenings, creative events 
or unusual product and 

service presentations. There 
has been an overflow of 

curiosities accompanying 
each exhibition. Here are 

some of them. 
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AMBASADOr Z KIELC
The Ambassador from Kielce

Rozmowa z Wojciechem Lubawskim, 
Prezydentem Miasta Kielce,
który za szczególny wkład 
w promocję ośrodków 
wystawienniczych
został uhonorowany przez Polską 
Izbę Przemysłu Targowego tytułem 
Ambasadora Targów 

Targi Kielce to jedna z  najlepszych 
marek naszego regionu. Przejęcie 
udziałów przez miasto Kielce to był 
sukces i strzał w dziesiątkę…

– Targi Kielce, to niewątpliwie jedna 
z  najlepszych wizytówek naszego miasta 
i  regionu. Ich obecność wpływa na cha-
rakter naszego miasta i jego postrzeganie 
zarówno na zewnątrz, jak i przez samych 
kielczan. To siła napędowa naszej gospo-
darki. To miejsce, które każdego roku 
podczas blisko 80 dni targowych przy-
ciąga do Kielc dziesiątki tysięcy wystaw-
ców i  przedsiębiorców, i  miejsce, gdzie 
zawierane są wielomilionowe kontrakty. 
Dlatego nieustannie inwestujemy zarów-

Targi Kielce is one of the best brands 
in our region. The City of Kielce took 
over the shared of the centre – that 
was the right decision and a real suc-
cess ... 

– Targi Kielce is undoubtedly one of the 
city’s and region’s best landmarks. Targi 
Kielce shapes the character of our city as 
well as the way it is perceived by visitors 
and also by Kielce inhabitants. This is the 
engine of our local economy. Every year 
this place attracts tens of thousands of 
exhibitors and entrepreneurs; multi-mil-
lion contracts are signed here during the 
150 exhibition days. This is why we con-
tinually invest both in the trade fair cen-

Wojciech Lubawski jest drugą osobą w Polsce 
wyróżnioną w ten sposób przez PIPT.
Pierwszy tytuł Ambasadora Targów otrzymał 
Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister 
Gospodarki.

Wojciech Lubawski is the second person in Poland 
who has been distinguished by PIPT. The first 
“Honorary Exhibition Ambassador” title was awarded 
to Waldemar Pawlak, the Deputy Prime Minister and 
the Minister of Economy.
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Interview with Wojciech Lubawski, the Mayor of Kielce. Mr. Lubawski 
in recognition of his commitment for exhibition centre promotion has been 

awarded with Honorary Exhibition Ambassador – the title presented
by the Polish Chamber of Exhibition Industry

no w infrastrukturę targową, jak i promocję imprez. Mamy efek-
ty. Dziś jesteśmy liderem inwestycji wśród ośrodków targowych 
i konferencyjnych. Dlatego też nasze Targi stają się coraz bardziej 
prestiżowe i rozpoznawalne nie tylko w Polsce, ale i poza jej gra-
nicami. To właśnie tu mają miejsce wydarzenia, które odnotowuje 
również prasa europejska; choćby prezentacja nowego modelu 
autobusu Solaris.

Wsparcie miasta dla ośrodka wystawienniczego jest ogrom-
ne, a jak Targi Kielce wpływają na region?

– Działalność Targów wpływa przede wszystkim na rozwój gospo-
darczy regionu, pobudzając mały i średni biznes w mieście i regio-
nie świętokrzyskim. Dzięki nim tworzone są nowe miejsca, rozwi-
ja się infrastruktura okołotargowa. Powstają nowe hotele, punkty 
gastronomiczne i  lokale rozrywkowe, prowadzone są też nowe 
inwestycje infrastrukturalne. Rozwija się tzw. turystyka biznesowa 
i zwiększa się oferta kulturalna proponowana przez miasto. Targi 
stanowią centrum wymiany myśli technologicznej oraz doświad-
czeń, są miejscem, gdzie rodzą się nowe pomysły. Skupiają osoby 
o podobnych zainteresowaniach, co jest wspaniałą bazą dla orga-
nizowania imprez tematycznych dla tych osób, np. kulturalnych, 
sportowych, gospodarczych.

Targi Kielce poprzez modernizację i  rozbudowę otwierają 
się na nowe kierunki. To także szansa dla miasta, aby stać 
się najnowocześniejszym w  Polsce Wschodniej ośrodkiem 
kongresowym… 

– Obok organizacji wystaw, Targi zarabiają na organizacji konferen-
cji i dużych kongresów. Już dzisiaj organizowanych jest tu ponad 
500 konferencji. W nowym Centrum Kongresowym, które zosta-
nie oddane do użytku w 2013 roku, w 9 salach konferencyjnych 
będziemy mogli pomieścić aż tysiąc osób. To pozwoli na organiza-
cję kongresów, konferencji, szkoleń, ale również wydarzeń spor-
towych i  kulturalnych. Pamiętamy do dziś organizowane właśnie 
tutaj widowisko taneczno-muzyczne Chopin4 z udziałem świato-
wych gwiazd tańca, znanych artystów i  kompozytorów. Jestem 
przekonany, że również takich wydarzeń kulturalnych dzięki Tar-
gom będziemy mieli więcej w Kielcach.

Jak Pan, Panie Prezydencie, jako Ambasador Targów, mógł-
by opisać sposób na modelową współpracę między miastem 
a Targami? Kielce są pod tym względem jednym z nielicz-
nych takich przykładów. 

– Są trzy kluczowe elementy tego modelu współpracy. Pierwszy 
to przeznaczanie zysków wypracowywanych przez spółkę na jej 
dalszy rozwój, pomimo formalnej możliwości przeznaczenia tych 
środków na dywidendę dla właściciela i znacznych faktycznych po-
trzeb finansowych Miasta. Równie ważnym elementem jest wy-
łącznie menadżerskie – biznesowe podejście do zarządzania i nad-
zorowania takiego podmiotu gospodarczego, jak ośrodek targowo 
– konferencyjny. Trzeci element to ciągła dbałość przez Miasto – 
właściciela, o  stan publicznej infrastruktury okołotargowej. Targi 
„rewanżują się” miejscami pracy, turystami biznesowymi i szeroko 
zakrojoną działalnością prowadzoną na rzecz środowisk lokalnych 
i regionalnych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. To 
w zupełności wystarczy, aby współpracę nazwać modelową.

tre’s infrastructure and promotion. And these activities bear the 
fruit. Today we are the investment leader among all trade fair and 
conference centres. Not only has our Trade Fair centre gained re-
cognition and esteem in Poland but also in foreign countries. This 
is the venue for events which get the European press coverage; 
the unveiling of a new Solaris bus serves as one of such examples. 

The City of Kielce provides an extensive support for the 
exhibition centre. How does Targi Kielce influence the re-
gion?

– The Targi Kielce’s business activity mainly translates into the 
region’s economic development; it fosters development of the 
SME sector in the city and the region. Targi Kielce facilitates the 
creation of new job opportunities and the trade fair related infra-
structure; new hotels, restaurants and leisure centres are being 
opened; there are also intense infrastructure investments. The 
trade fair centre is the platform for technology exchange; this is 
the place where new ideas see the light. This is the place which 
brings together people who share the same interest; Targi Kielce 
provides an excellent venue for thematic events dedicated for pe-
ople who are into culture, sports or economy.

Targi Kielce, owing to its modernisation and expansion 
open up to new directions. This is also a great chance for 
the city to become Eastern Poland’s most modern congress 
centre… 

– Besides being an exhibition venue, Targi Kielce also does bu-
siness in conference and large-scale congress organisation. Even 
now this is the place where over 500 conferences are held every 
year. The new Congress Centre will be fully operational in mid 
2013; the 9 conference rooms will accommodate as many as 
a thousand people. This will make it possible to hold congresses, 
conferences, training sessions and also cultural and sport events. 
We still remember the dance and music performance Chopin4 
which was put on stage in TK centre; the event gained an extra 
splendour thanks to the internationals dance stars, well-known 
artists and composers. I am positive that owing to Targi Kielce our 
city will host a whole array of such cultural events. 

You are the holder of Exhibition Ambassador Title. How 
would you characterise a  role-model type of cooperation 
between a city and a trade fair centre? Kielce is one of rare 
examples in this respect. 

– There are three key elements of this cooperation. The first – the 
income the company has generated needs to be spent on its fur-
ther development, although from a formal point of view this mo-
ney could be paid in as a dividend to the owner and thus cover the 
City’s financial needs. The second important element is a mana-
gerial and business attitude towards management and supervision 
over the trade fair and exhibition centre regarded as a business 
entity. The third element is the City’s constant care for the trade-
-fair related infrastructure. The trade fair centres “pays it back” in 
the form of new job opportunities, business tourism and a broadly 
defined activity for the benefit of local and regional society defined 
as corporate social responsibility. This is enough to call this „a role 
model” cooperation.
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Na zachodzie ZMIANY

Changes in the west

– Przetarg wygrała firma Betonox z Sopo-
tu, która za 40  949 000 złotych (netto)
wybuduje parking wielopoziomowy na 500 
samochodów z  systemem monitorowania 
wolnych miejsc oraz terminal wejściowy od 
zachodniej strony. To ostatni etap wartej 
170 milionów złotych (netto) rozbudowy 
naszego ośrodka. Prace mają potrwać do 
końca 2013 roku – mówi Wiceprezes Za-
rządu Targów Kielce Bożena Staniak. 

– Targi Kielce rozwijają się intensyw-
nie, stąd też konieczność kolejnych inwe-
stycji, które tworzą nową jakość – wyjaśnia 
Wiceprezes Bożena Staniak. –  Obecnie 
mamy do dyspozycji dla naszych wystaw-
ców i  odwiedzających targi, a  organizuje-
my ich już rocznie blisko 70, ponad 1800 
miejsc parkingowych. Szczególnie podczas 
tak dużych przedsięwzięć, jak chociażby 
targi techniki rolniczej AGROTECH, na 
które przyjeżdża ponad 50 tysięcy ludzi po-

- The Betonox company from Sopot won the ten-
der with the net price of 40 949 000 PLN; the 
firm is to build a multi-storey car-park designed 
to accommodate 500 vehicles and equipped with 
a  monitoring system for parking lot availability 
as well as the west-side entry terminal. This is 
the last phase of the 170 million PLN (net) trade 
fair centre expansion. The construction will have 
been completed by the end of 2013 – says Boże-
na Staniak; the Vice President of Targi Kielce 
Board. 

– Targi Kielce has been rapidly developing; this 
has been the stimulus for further investments 
which are designed to deliver superior quality – 
explains Bożena Staniak – normally the trade 
fair exhibitors and visitors have over 1,800 par-
king spaces at their disposal. However, there are 
almost 70 exhibitions a year and the large-scale 
trade fairs like the Fair of Agricultural Techniques 
AGROTECH bring together well over 50 thousand 
people. At this particular time parking spaces are 

Rozstrzygnięto
kolejny już przetarg
na rozbudowę Targów Kielce

Another tender for Targi Kielce 
centre expansion resolved and the 
results announced

Parking wielopoziomowy na 480 samochodów. • A multi-level car park to accommodate 480 cars.
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trzebujemy dodatkowych miejsc. Sytuację 
w  tym zakresie poprawi parking wielopo-
ziomowy i umożliwienie wejścia do naszego 
ośrodka od strony zachodniej. 
Dzięki tym rozwiązaniom dojazd do Tar-
gów Kielce będzie komfortowy, szybki 
i  bezkolizyjny, tym bardziej, że projekt 
wpisuje się w  modernizację i  budowę 
dróg wokół terenów wystawienniczych. 
Powstaje tam bezpośrednia nitka pro-
wadząca do nas wystawców i gości z ob-
wodnicy Kielc, a zatem z kierunku War-
szawy, Krakowa i Łodzi.
Rozbudowa ośrodka w  ramach unij-
nego Programu Operacyjnego Roz-
woju Polski Wschodniej rozpoczęła 
się w  2009 roku budową terminala 
wejściowego od strony wschodniej. 
Kolejnym etapem była realizacja naj-
nowocześniejszej w  Polsce hali targo-
wej E oraz odbudowa spalonej hali F. 
Obecnie trwa budowa największego 
w  Polsce Wschodniej Centrum Kon-
gresowego z parkingiem podziemnym. 
W  nowym Centrum organizowane 
będą kongresy, konferencje, eventy dla 
1000 osób. Zwieńczeniem obiektu bę-
dzie najwyższa w Kielcach, 57-metro-
wa, wieża widokowa. 
– Aby nasza oferta była kompleksowa, 
w planach mamy również budowę hotelu. 
Obecnie szukamy inwestora – zachęca 
Wiceprezes Bożena Staniak.

in great demand. The parking space availability 
will greatly improve when the multi-level car park 
and the western-side entry terminal become ope-
rational. 
Owing to these solutions the access to Targi 
Kielce will be comfortable, fast and collision-
-free. What is more; the investment project is 
a part of the modernisation and construction 
scheme of the road network in the vicinity of 
trade fair and exhibition centre. A new direct 
lane off the Kielce ring-road is being built at the 
moment; it will be available for the trade fair 
exhibitors and guests who arrive from War-
saw, Krakow or Łódź.
The TK infrastructure expansion started in 
2009 as a  part of the East Poland Regional 
Operational Programme; the project began 
with the east-side entry terminal construction, 
followed by erection of Poland’s most state-of-
-the-art exhibition pavilion E and reconstruc-
tion of the F hall which had been damaged in 
the fire. The construction of Eastern Poland’s 
largest Congress Centre and its underground 
parking lot is now under way. The new Con-
gress Centre will be the venue for congresses, 
conferences and events for 1000 people. The 
Kielce’s highest tower - a 57-metre-tall look-
-on spire will be the centre’s crowning ele-
ment.
– In order to make our offer comprehensive we 
have already planned to build a  hotel facility. 
Now we seek a prospective investor – encoura-
ges President Bożena Staniak.

Bożena
Staniak

Wiceprezes Zarządu,
dyrektor ekonomiczny 

w Targach Kielce
Deputy President

of Board, Director for 
business Economics

in Targi Kielce

Zachodni terminal wejściowy na 
teren Targów Kielce.

West-side entry terminal to Targi 
Kielce.

– Targi Kielce rozwijają 
się intensywnie, stąd też 

konieczność kolejnych 
inwestycji, które tworzą 

nową jakość.

– Targi Kielce’s rapid 
development has 

stimulated significant 
investments; the 

investments are made 
in order to deliver 
a superior quality. 
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Modny Ślub, Podróż Marzeń, Moto Hobby

…CZAS SPEłNIONyCH MArZEŃ 
Fashionable Wedding, Journey of your Dreams, Moto-Hobby

…the time when dreams come true

Jesienny kalendarz Targów Kielce
zapełniony jest wystawami z sektora b2c

This autumn the Targi Kielce’s calendar of events features a whole diversity of b2c exhibitions

Nowe imprezy hobbystyczne – a wśród 
nich Salon Pojazdów i  Wyposażenia 
Motoryzacyjnego MOTO-HOBBY, Sa-
lon Jeździectwa i  Sprzętu Jeździeckiego 
GALOPEM, Salon Sprzętu i Akcesoriów 
Wędkarskich WĘDKOMANIA, Salon 
Sprzętu Myśliwskiego i  Łowieckiego 
DARZ BÓR! – pojawią się obok tych już 
znanych na rynku wystaw Targów Kiel-

The new events targeted at hobbyists inclu-
de the Exhibition of Vehicles and Motoring 
Equipment MOTO-HOBBY, the Exhibition 
of Equestrianism and Equestrian Equipment 
GALOPEM, the Exhibition of Fishing Equip-
ment and Accessories WĘDKOMANIA, the 
Hunting Equipment Exhibition DARZ BÓR! 
These will accompany the well known Tar-
gi Kielce exhibitions. At the same time the 
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ce. Z kolei odnowiona formuła wystaw 
kierowanych do indywidualnych klien-
tów podniesie ich atrakcyjność i odświe-
ży wizerunek.

Wystawa MODNY ŚLUB – to szansa 
nie tylko dla producentów i  importe-
rów sukien, garniturów ślubnych, do-
datków i  materiałów do ich produkcji 
do zaprezentowania ich oferty. To także 
doskonała okazja dla wszystkich bio-
rących aktywny udział w  przygotowa-
niach przyjęcia weselnego: fotografów, 
restauratorów, zespołów muzycznych, 
organizatorów uroczystości ślubnych, 
właścicieli limuzyn oraz firm trudniących 
się dekoracją sal weselnych. To wspa-
niała okoliczność także dla tych, którzy 
planują ślub swoich marzeń. Tegorocz-
na edycja została wzbogacona o  nowe 
wydarzenia towarzyszące, by uczynić 
wystawę jeszcze bardziej atrakcyjną dla 
wystawców i  przyszłych małżonków. 
Czekają na Państwa: 

• konkurs na najpiękniejszą stylizację 
ślubną Freaky Bride 

• konkurs dla projektantów sukien 
ślubnych Bridal Awards 

• zmagania cukierników podczas za-
wodów na najpiękniej udekorowa-
ny tort. Każdy z  gości będzie mógł 
spróbować wypieków kieleckich 
cukierników, a  także drinków przy-
rządzonych przez profesjonalnych 
barmanów. 

W ramach Salonu DRINK PLUS wy-
bierany jest Klubowy Drink, któ-
ry ocenią zawodnicy Vive Targów 
Kielce i  Korony Kielce. Wszyscy 
targowi goście mają również moż-
liwość spróbowania tych specjałów 
oraz odnalezienia duszy prawdziwych 
regionalnych piw i  win. Wyjątkową 
atrakcją jest ślubny orszak z  aut te-
renowych oraz zmagania par w  kon-
kursie „Wygraj Ślub swoich marzeń”. 
Zwieńczeniem wystawy jest pokaz 
ekskluzywnej bielizny i  biżuterii ślub-
nej. Towarzyszące targom ślubnym, 
targi medycyny estetycznej VENUS, 
dają zwiedzającym możliwość zapo-
znania się z  najnowszymi trendami 
i  sposobami pielęgnacji zarówno ko-
biecej, jak i męskiej urody. Z kolei wy-
stawa PODRÓŻ MARZEŃ przybliża 
najpiękniejsze zakątki świata i  najko-
rzystniejsze oferty biur podróży.

well known exhibitions addressed at indivi-
dual clients will be presented in a brand new 
shape: this will make them even more attrac-
tive and will also revive their image.

The FASHIONABLE WEDDING exhibi-
tion is a  great opportunity for producers 
and importers of wedding dresses and 
suits, accessories and materials used to 
produce wedding gear to put their offer 
on display. It is also a  great and unique 
chance for all other professionals who 
take an active part in a wedding prepara-
tion: photographers, restaurateurs, music 
bands, wedding planners and organisers, 
the companies which rent limousines and 
firms which decorate wedding party halls. 
This is also a special occasion for all those 
who intend to have a  fairytale wedding. 
This year’s edition has been complemen-
ted with brand new fringe events which 
make the exhibition even more attractive. 
The exhibitors and future brides and gro-
oms can join: 

• the most beautiful wedding styling 
competition - Freaky Bride 

• the contest for wedding dress desi-
gners Bridal Awards 

• the competition for confectioners who 
are to present the most amazing wed-
ding cake decoration. All the trade fair 
visitors will have a  chance to see and 
taste what Kielce confectioneries have 
on offer and to sample drinks served 
by professional bar-tenders. 

The DRINK PLUS Exhibition features 
a  Club Drink contest; the jury board is 
composed of Vice Targi Kielce and Ko-
rona Kielce players. The exhibition guests 
have also the chance to taste these specialities 
and to find the true spirit of genuine regional 
beer and wine. There is yet another special 
attraction of the show; a  wedding cortege 
of off-road vehicles and “Win Yourselves the 
Wedding of Your Dreams” competition for 
couples who intend to get married. The exhi-
bition is crowned with exclusive lingerie and 
jewellery fashion show. The wedding trade 
fair is accompanied by the aesthetic medicine 
trade fair VENUS; this show provides a chan-
ce to become familiar with the latest trends 
and methods in beauty care; the exhibition is 
targeted not only at ladies but also at gentle-
men. The Podróż Marzeń trade fair (Journey 
of your Dreams) takes you to the most be-
autiful corners of the world and presents the 
most advantageous offers of travel offices.
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Targi Kielce Jazz Festival
MEMOrIAL TO MILES

Już we wrześniu!

Already in September!

Targi Kielce Jazz Festival Memorial to Mi-
les od jedenastu lat wpisuje się w kanon 
najważniejszych imprez jazzowych na ar-
tystycznej mapie Polski. Festival ma rangę 
międzynarodową, jest miejscem spotka-
nia tradycyjnych i  współczesnych form 
jazzu. Jest to nietuzinkowe wydarzenie 
o swoistym „otwartym” charakterze: nie 
stanowi hermetycznie zamkniętej całości, 
a  kolejne zaskakują różnorodnością. Jak 
co roku i  tym razem Memorial odbędzie 
się we wrześniu - termin ten jest nieprzy-
padkowy: przypada w  rocznicę śmierci 
Milesa Davisa. 

Targi Kielce Jazz Festival Memorial to 
Miles uświetniają występy największych 
gwiazd światowego i  polskiego jazzu, 
między innymi Agi Zaryan, Włodzimierza 
Pawlika, Stanisława Soyki, Artura Dud-
kiewicza, Marcina Wasilewskiego, Krzysi 
Górniak, Doroty Miśkiewicz czy Włodka 
Kiniorskiego. Kielce stały się miejscem 
koncertów wykonawców z całego świata: 
Lury z Wysp Zielonego Przylądka, Omara 
Sosy z  Kuby, Lestera Kidsona z  Kanady, 
pochodzącego z  USA MARK Goldsbury 
Quartet, z Tajlandii Nippy Noja czy z Rosji 
Lena Ledoff. Oprócz prezentacji świato-
wych gigantów jazzu, festival jest także 
miejscem spotkań lokalnego środowiska 
muzycznego. W  ten sposób, nie tylko 
staje się szansą na udany debiut, ale także 
wpływa na rozwój miejscowej sceny jaz-
zowej. 
Od 21 do 23 września kielecka scena bę-
dzie gościła między innymi: Lorę Szafran, 
która zaprezentuje repertuar z  najnow-
szej płyty „Sekrety życia według Cohena”, 
znakomitą amerykańską piosenkarkę Pa-
tricię Barber, legendarnego kontrabasistę 
Larsa Danielssona oraz Ryszarda Styłę 
w duecie z raperem Bohaterem. Podczas 
niedzielnego finałowego koncertu, pu-

For eleven years Targi Kielce Jazz Festival 
Memorial to Miles has been one of the most 
prominent jazz events to be found on Po-
land’s artistic map and has thus attained 
a canonical status among Polish jazz lovers. 
The international festival is the place where 
the traditional and modern jazz forms meet. 
This is a unique event of specific, open cha-
racter; it is not a hermetical, sealed-off in-
tegrity; each consecutive edition surprises 
with a tremendous diversity. Following the 
previous years’ example the Memorial is to 
be held in September. The date for the fe-
stival is not a coincidence because this time 
of the year is associates with the death anni-
versary of Miles Davis. 

Jazz stars from home and abroad add 
splendour to Targi Kielce Jazz Festival Me-
morial to Miles. This year’s edition features 
Aga Zarjan, Włodzimierz Pawlik, Stanisław 
Soyka, Artur Dudkiewicz, Marcina Wasi-
lewski, Krzysia Górniak, Dorota Miśkie-
wicz or Włodek Kiniorski and many others. 
Kielce has also become the stage for the 
musicians from all over the world: Lura of 
Cape Verde, Omar Sosa from Cuba, Leste-
ra Kidson from Canada, MARK Goldsbury 
Quartet from the USA, Nippa Noja from 
Thailand or Lena Ledoff from Russia. This 
festival is much more than the presenta-
tion of world-class giants of jazz; this is also 
a meeting platform for local music milieus. 
Not only does it provide a chance for a suc-
cessful debut but also shapes the local jazz 
scene. From 21st to 23rd September Kielce 
will host the concerts of Lora Szafran pre-
senting her latest alum “Secrets of Life ac-
cording to Cohen”; a wonderful American 
singer Patricia Barber, the legendary jazz 
bassist Lars Danielsson and Ryszard Styła in 
his duo with Bohater (Hero) rap musician. 
On Sunday the audience gathered in the 
Kielce Culture Centre for the final festival 

Tegoroczna edycja Festivalu
odbędzie się od 21do 23 września. 
Na scenie KCK wystąpią: 
Lora Szafran, Gaba Kulka, 
Patrycia Barber, Lars Danielsson, 
Ryszard Styła i raper Bohater.

This year’s edition of the festival is to 
be held from 21st to 23rd September. 
On the stage of the he KCK:
Lora Szafran, Gaba Kulka, Patrycia 
Barber, Lars Danielsson, Ryszard Styła 
and the rap musician Hero.
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bliczność zgromadzona w  Kieleckim Centrum Kultury obejrzy 
fantastyczne widowisko multimedialne Gaby Kulki. 
Sceny Kieleckiego Centrum Kultury stwarzają możliwość róż-
norodnych prezentacji muzycznych, nie tylko dla kameralnych 
występów, ale także dla dużych grup muzycznych. Atrakcjami 
festiwalu są imprezy towarzyszące: projekcje filmów, wystawy, 
czy wieczorne jam session organizowane przez Galerię Winda. 
Zapraszamy do udziału w Targi Kielce Jazz Festival Memorial to 
Miles 2012.

concert will have the pleasure to admire a fantastic multimedia per-
formance by Gaba Kulka.
The Kielce Culture Centre stages create a vast array of opportuni-
ties for music presentations, ranging form small-ensemble concerts 
to great music shows. The festival is even more attractive owing 
to multifarious fringe events such as film presentations, exhibitions, 
evening jam sessions organised by Galeria Winda (The Lift Gallery). 
You are most welcome to join us for the Targi Kielce Jazz Festival 
Memorial to Miles 2012.
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NIEPOKONANI
The undefeated

Jakość przeciwników nadaje wartość zawodom i cenę zwycięstwu
Éric-Emmanuel Schmitt

“The quality of your opponents gives the price for the competition 
and for the victory”

Éric-Emmanuel Schmitt

Chcemy wygrywać mecze regularnie 
i obronić tytuł Mistrza Polski
oraz Puchar Polski – mówi Michał Urban, 
wiceprezes Klubu. – Tylko zwycięstwo 
w lidze daje nam przepustkę do gry
w Lidze Mistrzów, a nasze cele i aspiracje 
sięgają Final Four, podobnie jak kibiców 
w Kielcach i całej Polsce.

Po raz dziewiąty Mistrzostwo Polski, po 
raz dziewiąty Puchar Polski, sukcesy w eu-
ropejskiej Lidze Mistrzów, członkowstwo 
w zarządzie Forum Club Handball i nowe 
światowe gwiazdy w drużynie. To telegra-
ficzny skrót sukcesów Vive Targi Kielce 
tylko w pierwszej połowie 2012 roku. 

Zaangażowanie od pierwszej minuty 
i wola walki sprawiły, że drużyna kierowa-
na przez Bogdana Wentę nie dała druży-
nie z  Płocka cienia szans na zwycięstwo. 
Zawodnicy Vive Targi Kielce 15 kwietnia 
2012 roku ostatecznie pokonali Orlen Wi-
słę Płock 36 do 27 i tym samym zrealizo-
wali jeden z dwóch najważniejszych celów 
tego sezonu – obronić Puchar Polski! Mie-
siąc później „święta wojna” znowu zakoń-

Polish Championship for the ninth time, Polish 
Cup for the ninth time, successes scored in the 
European Champions League, the membership 
in the board of Forum Club Handball and the 
new world-class stars in the team. This is a nut-
shell presentation of Vive Targi Kielce’s achieve-
ments. And this is just the first half of the 2012. 

Total commitment since the first minute 
of the match and the seize to fight made the 
Bogdan Wenta’s team leave the Płock team 
without a ghost of a chance to win the match. 
On 15th April 2012 the Vive targi Kielce players 
finally won with Orlen Wisła Płock 36:27 and 
attained one of the two most important goals of 
the whole season – Vive team were able to de-
fend the Polish Cup! Just a month later the “holy 
war” ended in another victory of the yellow-

Niepokonany – Michał Jurecki.
The undefeated – Michał Jurecki.
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We want to win the national league 
matches regularly, we wish to 

defend Polish Championship and 
Polish Cup – says Marian Urban 

the Club’s deputy president.
– Only the victory in the league 

is the passport to the Champions 
League; our goals and aspirations 
are in line with Kielce as well as 

Polish 

czyła się zwycięstwem żółto-biało-niebie-
skich. Od tej pory VIVE TARGI KIELCE to 
dziewięciokrotni Mistrzowie Polski.
Podopieczni uwielbianego przez kibiców 
Bogdana Wenty awansowali też do najlep-
szej 16-tki Ligi Mistrzów i mimo ostatecz-
nej porażki na najważniejszych parkietach 
europejskich odnieśli wiele sukcesów. 
Wielokrotnie zawodnicy VTK byli doce-
niani za swoją grę. Najlepsza interwencja 
jednej z kolejek należała do „Kasy”, czyli 
Sławomira Szmala, Michał Jurecki znalazł 
się w  „siódemce” kolejki i  uznano go za 
autora jednego z najefektowniejszych tra-
fień kolejki. Ale to nie wszystko. W  gło-
sowaniu zorganizowanym przez znany 
wśród fanów piłki ręcznej portal handball-
-planet.com na najlepszego zawodnika 
całej fazy grupowej LM zwyciężył… także 
Michał Jurecki. 
Europa doceniła zaangażowanie nie tylko 
zawodników. Prezes kieleckiego Klubu 
Bertus Servaas został wybrany na człon-
ka pięcioosobowego zarządu Forum Club 
Handball, elitarnej grupy europejskich klu-
bów piłki ręcznej, a Radosław Wasiak jest 
tam w Komisji Marketingowej. 
– Myślę, że poprzedni sezon był bardzo uda-
ny. Jeżeli chodzi o drugie półrocze to nasze 
oczekiwania są nastawione na dobre występy 
w Lidze Mistrzów. Chcemy zająć jak najwyż-
sze miejsce w  grupie C, co daje nam teo-
retycznie łatwiejsze losowanie w  kolejnych 
rundach. Nie zapominamy oczywiście o lidze 
krajowej. Chcemy wygrywać mecze regular-
nie i obronić tytuł Mistrza Polski oraz Puchar 
Polski. Tylko zwycięstwo w  lidze daje nam 
przepustkę do gry w Lidze Mistrzów a nasze 
cele i aspiracje sięgają Final Four, podobnie 
jak kibiców w Kielcach i całej Polsce. Mamy 
drużynę, który jest zdolna to wywalczyć – 
mówi Marian Urban, wiceprezes Klubu.
Tym bardziej, że od tego sezonu grę 
w VIVE TARGI KIELCE rozpoczynają świa-
towe gwiazdy piłki ręcznej: Karol Bielecki, 
Krzysztof Lijewski, Manuel Strlek i  Ivan 
Cupić (drugi strzelec IO w Londynie). 
Spotkania ligi krajowej rozpoczynają się 8, 
a Ligi Mistrzów 26 września.

-white-blue team. Now the Vive Targi Kielce is 
the nine-time winner of Polish Championship.
Handball fans absolutely adore Bogdan Wenta. 
His team was promoted to the Champions Le-
ague best 16 and it was really successful despite 
the defeat the team suffered on Europe’s most 
important handball pitches. On many occasions 
the VTK players were recognised for the way 
they play. Sławomir Szamal, who is informally 
called “Kasa” was hailed the best intervention 
player of one of the Champions League rounds. 
Michał Jurecki was ranked among the seven 
best players of the round; he was also announ-
ced one of the most spectacular goal scorer in 
this round. And there is much more to it. The 
opinion poll for the handball fans organised by 
the internet portal handball-planet.com to se-
lect the best ML preliminary phase player indi-
cated the Vive Targi Kielce’s Michał Jurecki as 
the winner.
Not only has Europe recognised the players’ 
commitment. The Kielce club President Ber-
tus Servaas was chosen to be a member of the 
five-person Forum Club Handball’s board; Ra-
dosław Wasiak is a member of Marketing Com-
mission of the organisation.
– I think that the previous season was really suc-
cessful. Speaking about the second half of the 
year; our expectations for the Champions League 
games are high. We want to gain the highest po-
ssible position in the C group; theoretically spe-
aking it gives us a better chance when the draws 
for the next rounds are made. And of course we 
should not forget about our national league. We 
want to win regularly and then to defend Polish 
Championship and Polish Cup. Only the victory in 
the national league is the passport to the Cham-
pions League; however our goals and aspirations 
are in line with Kielce as well as Polish handball 
fans and extend as far as the Final Four. We have 
the team which is able to pull it through – says 
Marian Urban the Club’s deputy president.
What is more; the world-class stars of handball 
join in the Vive Targi Kielce club at the begin-
ning of this season: Karol Bielecki, Krzysztof 
Lijewski, Manuel Strlek and Ivan Cupić (run-
ner-up top scorer in London Olympic Games). 
The national league matches commence on 
8th September, the Champions League starts 
on 26th.

Panowie gramy razem! – Grzegorz 
Tkaczyk i Michał Jurecki.

Gentlemen. We’re playing together. 
Grzegorz Tkaczyk and Michał Jurecki
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Restauracja i pizzeria La Stella zaprasza wszystkich miłośników kuchni włoskiej i bałkańskiej 
do krainy kulinarnych doznań. Jako nieliczni w kraju wypiekamy i dowozimy 
Mega Pizzę o średnicy 61 cm. Naszym atutem jest nie tylko jakość potraw, 
ale również stosunkowo niskie ceny.

ul. Słowackiego 4, 25-365 Kielce, tel. 41 361-09-06, www.lastella.pl

Najlepsza pizza w mieście !!!
I miejsce wśród lokali w województwie

godziny otwarcia: pon-sob: 11-22, nd: 12-22
LOKAL KLIMATYZOWANY     DOWÓZ GRATIS
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Wizyta w YUMMIE to coś więcej niż możliwość 
spróbowania najlepszych dań z grilla.
Dopełnieniem najwyższej jakości naszych po-
traw jest unikalna atmosfera naszych restau-
racji. Tutaj każdy z naszych gości świetnie się 
bawi. Każdego dnia YUMMIE oferuje mnóst-
wo atrakcji, które powodują, że warto nas 
odwiedzać jak najczęściej. 

Yummie offers you the range of best grill 
dishes. The highest quality of our meals is 
complemented by unique atmosphere of our 
restaurant. In Yummie you can spend a great 
time and find a range of attractions, which 
makes our restaurants worthwhile to visit 
them as often as you can.

Restauracja, do której będziesz wracać.

New York Steak

T-Bone Steak

Zeberka z grilla

BEEF Steak
www.yummie.pl

Kielce, Galeria ECHO, poziom +1, tel. 660 595 666
Kraków, Rynek Główny 25, tel. +48 12 421 34 44 
Kraków, Bonarka City Center, tel. +48 602 77 66 44

Zarezerwuj czas i miejsce dla siebie. Znajdziesz nas w:

Find and book the place for youself. Find us in:
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