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Szanowni Państwo,

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego obchodzi w tym roku ju-
bileusz 30-lecia. MSPO to jedna z najlepszych wizytówek naszego miasta 
i regionu. Wydarzenie jak co roku przyciągnie do Kielc wystawców i gości 
z całego świata. 

Jubileuszowe targi odbędą się w szczególnym czasie, gdy tuż za naszą 
wschodnią granicą, toczy się straszliwa wojna i rozgrywa dramat Ukra-
ińców. Trwająca od miesięcy walka Ukrainy z rosyjskim najeźdźcą poka-
zuje, że nowoczesne uzbrojenie jest gwarancją bezpieczeństwa. Dlatego 
tak ważny jest dalszy rozwój sektora obronnego w Polsce i pozostałych 
krajach NATO. 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego przez lata umacniał swoją 
pozycję i obok targów w Paryżu i Londynie, należy do liderów wystaw 
branży obronnej Europy. MSPO jest nie tylko miejscem, gdzie można za-
prezentować najnowsze rozwiązania przemysłu zbrojeniowego. To rów-
nież platforma do rozmów i nawiązania nowych kontaktów biznesowych 
oraz zawierania ważnych umów.

Dynamiczny rozwój Targów Kielce umożliwia w mieście i regionie świę-
tokrzyskim rozkwit wielu innych branż. Dotyczy to hotelarstwa, trans-
portu, gastronomii, firm zajmujących się budową stoisk, usług reklamo-
wych, a nawet kwiaciarni. Nie można zapominać również o roli Targów 
jako platformy transferu wiedzy do sfery gospodarki oraz sposobu na 
promocję polskich wystawców na arenie międzynarodowej. 

Serdecznie zapraszam do odwiedzania Kielc, które dzięki urokliwemu 
położeniu na łagodnych wzniesieniach Gór Świętokrzyskich, łączą w so-
bie naturalną przestrzeń do aktywności z bogatą ofertą kulturalną i bi-
znesową. Niezależnie od tego, jaki jest powód Państwa kolejnej podróży, 
Kielce z pewnością spełnią wszystkie oczekiwania.

Bogdan Wenta
Prezydent Kielc
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Sukces na salony
Autor: Marzena Ślusarz

30 lat historii Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego to nieustanny rozwój, 
inwestycje, rosnące grono wystawców i zwiedzających, prezentacje coraz nowocześniejszych 

światowych rozwiązań. Z wystawy organizowanej w hali magazynowej, MSPO stały się 
trzecimi największymi targami obronnymi w Europie i dumą Targów Kielce, a także wizytówką 

miasta, ożywiającą biznes w regionie. 

Po 1990 roku, polskie firmy przemysłu obronnego straciły 
rynki zbytu. Odbiorcami były Ludowe Wojsko Polskie i kra-
je Związku Radzieckiego, a większa część produkowanego 

w  naszym kraju sprzętu zbrojeniowego bazowała na rosyjskiej 
licencji. Polska armia została odchudzona, ponieważ generowa-
ła gigantyczne wydatki. Tym samym zapotrzebowanie na sprzęt 
zbrojeniowy było dużo mniejsze. Stało się jasne, że firmy zbroje-
niowe muszą znaleźć nowych odbiorców. 
– Polska zwróciła się w stronę NATO. Oznaczało to inne standardy 
wyposażenia, a także poszukiwania rynków zbytu czy organizacji 
eksportu do Europy Zachodniej i świata. Polskie firmy potrzebo-
wały nowych technologii i technik sprzedaży, a temu mogły słu-
żyć targi – wspomina dr Andrzej Mochoń, prezes Targów Kiel-
ce, a w 1993 roku także prezes Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju 
i Promocji Regionu „Razem” SA (ŚARR). Instytucja ta rozpoczęła 
więc organizację pierwszego Międzynarodowego Salonu Przemy-
słu Obronnego. 
– Wykorzystaliśmy tradycje Centralnego Okręgu Przemysłowego, 
największego przedsięwzięcia ekonomicznego II Rzeczypospolitej. 
Stworzyliśmy wydarzenie, o którym nawet nie marzyliśmy w wy-
miarze, który MSPO osiągnęło dzisiaj, stając się trzecią po Paryżu 
i Londynie wystawą branży obronnej – zaznacza prezes. 

Zaczęło się w jednej hali 
Pierwsze MSPO w 1993 roku powstało w pół roku, a pracowało 
przy nim siedem osób z prezesem Andrzejem Mochoniem na cze-
le. Wtedy ofertę prezentowało 85 wystawców z 5 krajów. W tym 
roku liczba firm przekracza 600 z 40 krajów. Pierwsza edycja wy-
stawy zajęła jedną halę, przed którą odbywało się uroczyste ot-
warcie targów, a goście kulili się pod małym daszkiem, chowając 
przed deszczem. Dziś Targi Kielce mają siedem hal, z czego dwie są 

zupełnie nowe. Powstało nowoczesne Centrum Kongresowe, które 
do dyspozycji ma 19 sal konferencyjnych, w tym na 57 metrowej 
wieży z widokiem na panoramę Gór Świętokrzyskich. Wystawcy 
korzystają z parkingu wielopoziomowego dla 500 samochodów 
i ponad 2500 miejsc parkingowych na terenie ośrodka. Wystarczy 
wspomnieć, że 30 lat temu auta pozostawiane były na klepisku. 
– Mamy dwa nowe terminale wejściowe i własną pracownię pla-
styczną. Inwestycja w modernizację i rozbudowę ośrodka kosz-
towała 170 milionów złotych – zaznacza prezes Targów Kielce. 
Wokół ośrodka wybudowane zostały także nowe drogi – ulice 
Wystawowa i Kongresowa, co ułatwiło znacząco dojazd do obiek-
tów. Dziś Targi rozbudowują system informatyczny i pracują nad 
innowacyjnym projektem budowy systemu kontroli dostępu. 

Start dla rozwoju biznesu w regionie 
Targi wciąż potrzebują inwestycji, by tworzyć przestrzeń do bizne-
sowych spotkań, dzięki którym kwitną firmy w regionie. Każda 
złotówka wydana na targach to 7 złotych wydanych w mieście. 
Targi to także cała rzesza firm, które dzięki działalności ośrodka 
mają przychody. Dotyczy to hoteli, restauracji, firm zajmujących 
się budową stoisk na targach, firm reklamowych, drukarni, a na-
wet kwiaciarni czy innych drobnych usług. W 1993 roku w Kiel-
cach i okolicach było 5 hoteli, obecnie jest ich aż 77.

Miejsce dla wszystkich służb mundurowych 
MSPO dało również impuls innym targom dla służb munduro-
wych, które stały się już domeną kieleckiego ośrodka. Z  niego 
wyrosły Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA, Mię-
dzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnej i Służb 
Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO, Międzynarodowe Targi Po-
licji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE. Od 2000 roku 
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__1993. Dawna hala A, w miejscu której stanęła nowa hala, obecna F. Miejsce trawników zajęły parkingi, będące także miejscem ekspozycji 
zewnętrznej. Po prawej stronie, tzw. „Akropol” – niedokończone magazyny Domów Towarowych Centrum.

Pierwsze MSPO w 1993 roku 
powstało w pół roku, a pracowało 
przy nim siedem osób z prezesem 
Andrzejem Mochoniem na czele. 
Wtedy ofertę prezentowało 85 
wystawców z 5 krajów. 
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__Pierwszy zespół organizacji MSPO w 1993, od prawej Monika Witek, 
Andrzej Mochoń, Agnieszka Janicka, Adam Kowalewski, Małgorzata 
Cichoń, Violetta Zawadzka, Edyta Katanowska.

__W 2019 roku wystawa MSPO zajęła 7 hal wystawienniczych 
ośrodka i niemal cały teren zewnętrzny. 

__Pierwszy Salon Obronny w 1993 roku zajął jedną halę po 
magazynach WPHW i niewielki teren zewnętrzny. 

równolegle do Salonu Obronnego, aż do 2007 roku, odbywały się pokazy 
lotnicze AIR SHOW na radomskim Sadkowie, których prezes Andrzej 
Mochoń był pomysłodawcą. 

Wizytówka Kielc i Świętokrzyskiego
MSPO, podobnie jak 70 innych organizowanych przez Targi Kielce wy-
staw, pozwala rozwijać się miastu i regionowi. 
Przed pandemią, która dotkliwie poturbowała także przemysł wysta-
wienniczy, w 2019 roku w targach, konferencjach i innych wydarzeniach 
organizowanych w Targach Kielce udział wzięło ponad 290 tysięcy osób. 
Kasę miasta zasila także między innymi podatek od nieruchomości, na 
której obiekty są zlokalizowane. Każdego roku jest to ponad 2 miliony 300 
tysięcy, które płacą Targi Kielce.
–
Jak pokazały dotychczasowe edycje Salonu Obronnego, idea stworzenia 
MSPO była jednym z lepszych przedsięwzięć, wspomagających rozwój 
gospodarczy Świętokrzyskiego. ■

__ Defender. Nagroda 
w konkursie organizowanym 
podczas Międzynarodowego 
Salonu Przemysłu Obronnego.
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__1994. Czołg PT-91 „Twardy” z Bumaru – Łabędy. Premierowe pokazy samochodów zawsze najlepiej uświetniały piękne kobiety. Ten mechanizm 
sprawdził się także w przypadku czołgu.

__Dziś na MSPO prezentowane są najnowocześniejsze rozwiązania 
przemysłu obronnego z całego świata, między innymi, amerykańskie 
czołgi Abrams. __Podczas MSPO uwagę zwracają śmigłowce, jak Black Hawk. 
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Spotkań 
potrzeba
Rozmawiała: Marzena Ślusarz

– Najważniejszy wniosek, jaki płynie po ponad 
dwuletnim okresie pandemii brzmi: targi są najlepszą 
formą spotkań biznesowych i kontaktów z klientami. 
Sens ich organizowania jest niepodważalny. One są 
ważne dla rozwoju gospodarki – mówi dr Andrzej 
Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce. 

Panie Prezesie, czas podsumować dwa i pół roku zmagań 
z pandemią. Jak Targi Kielce przeszły przez ten czas? 
– Istotą naszego funkcjonowania jest organizacja wystaw, konferencji, 
eventów. W marcu 2020 roku koronawirus zabrał nam możliwości dzia-
łania. Kielecki ośrodek wystawienniczy dotknął kryzys, jakiego nigdy 
wcześniej nie doświadczyliśmy. Jeśli nie ma wydarzeń, nie ma przycho-
dów. Najgorsza była niepewność przyszłości. To dotyczyło całej gospo-
darki na świecie. I chyba nikt się nie spodziewał, że pandemia potrwa tak 
długo. Pierwsze imprezy odwoływaliśmy jeszcze w marcu 2020. Z orga-
nizacji jednej z naszych sztandarowych imprez, czyli targów rolniczych 
Agrotech musieliśmy zrezygnować w chwili, kiedy w halach stały już ma-
szyny. Przez trzy kolejne miesiące wydarzenia się nie odbywały. Latem 
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i jesienią, w czasie łagodzenia obostrzeń, udało nam się przeprowadzić 
ważne imprezy, takie jak targi budownictwa i wyposażenia kościołów 
Sacroexpo, Dom i Ogród, targi lotnicze Aviation, obróbki metali STOM, 
i  najważniejszą, czyli Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 
MSPO, które w 2020 roku były jedynymi targami obronnymi zorgani-
zowanymi w Europie.

Potem znów musiała nadejść przerwa. U schyłku 2020 roku 
branża targowa mówiła jednym głosem wołając o pomoc. 
Dużą stratą było odwoływanie każdego wydarzenia. Już na początku 
pandemii wdrożyliśmy program oszczędnościowy. Wyłączyliśmy ogrze-
wanie, redukowaliśmy opłaty za energię, korzystaliśmy z pomocy jaką 
oferował rząd, musieliśmy zmniejszyć czas pracy i wynagrodzenia. Zre-
zygnowaliśmy z realizacji inwestycji, a w planach, z myślą o wystawcach 
i zwiedzających, była budowa hali H o powierzchni 12 tysięcy metrów 
kwadratowych, a więc dwukrotnie większej niż dziś największa i najno-
wocześniejsza hala E. Mieliśmy już wtedy pozwolenie na budowę, które 
nadal jest ważne. W tym momencie jednak takie działania są niemożliwe, 
podobnie jak budowa łącznika między halą F a Centrum Kongresowym. 
Pieniądze w czasie pandemii covid-19 zostały wykorzystane na bieżą-
ce potrzeby, utrzymanie firmy, w tym pracowników. Z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy możliwości organizacji wydarzeń. 

Tymczasem hale wypełniły łóżka szpitalne. 
Szpital Tymczasowy w  Targach Kielce powstał w  grudniu 2020 roku, 
a pierwsi pacjenci pojawili się w nim w marcu 2021. W ciągu dwóch 
miesięcy działalności leczono w nim 210 chorych, a do ratowania ich 
zdrowia wykorzystano, między innymi, 45 tysięcy kilogramów tlenu. To 
ważne dla nas, że ośrodek mógł w ten sposób nieść pomoc. Dziękuję Panu 
Wojewodzie Świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi za współpracę 
przy organizacji szpitala na naszym terenie. 

Do przygotowywania wystaw Targi Kielce wróciły jeszcze 
w czasie obostrzeń w 2021 roku. 
Jesienią doszło do kumulacji wydarzeń, organizowaliśmy wystawy z se-
zonu wiosennego i bieżące. Patrzyliśmy jednak na mniejszą ich skalę, 
aczkolwiek zadowalającą, jak na panującą wtedy sytuację. Międzynaro-
dowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO odwiedziło już 11 tysięcy osób, 
więc pojawiała się nadzieja, że „dobre” powróci. Wówczas miejsce miały 
też Aviation Expo – uznane za najistotniejsze wydarzenie branży lotni-
ctwa lekkiego w Polsce, czy wystawa branży dziecięcej Kid’s Time, a także 
wszystkie wydarzenia dla przemysłu i obróbki metali. Ale koniec 2021 
roku nadal nie niósł pewności, czy kolejne wydarzenia dojdą do skutku. 

Jak przebiegał zatem powrót do organizacji wydarzeń wios-
ną 2022 roku?
Targi, które organizujemy, w dużym stopniu są międzynarodowe. Ogra-
niczenia związane z obowiązkiem kwarantanny nadal w świecie istniały. 
W styczniu profesorowie specjalizujący się w wirusologii zapowiadali 
szczyt pandemii na połowę lutego. Więc pierwszymi targami, jakie już 
mogliśmy zorganizować były Enex i Ekotech. Okazały się rekordowe, 
większe od tych z 2019 roku. Wlało to w nas optymizm i stało się moty-
wacją, by sezon wiosenny uratować. 

Kolejne targi okazały się udane. 
Podczas wystaw branży rolniczej Agrotech prezentowało się około 350 
firm, odwiedziło je niemal 50 tysięcy zwiedzających. Przemysłowa Wios-

na, czyli targi obróbki metali zajęły siedem hal, więc minimalnie mniej 
niż w 2019 roku. Udane były targi branży funeralnej – Necroexpo, i sa-
kralnej – Sacroexpo. Zorganizowaliśmy cztery nowe wydarzenia. Zainte-
resowanie targami Dach Forum przerosło nasze oczekiwania, targi policji 
Polsecure okazały się hitem na skalę kraju. Z kolei kontraktacje Slavic 
B2Beauty pomogły polskim firmom kosmetycznym i farmaceutycznym 
znaleźć odbiorców w innych częściach globu. Ewenementem były po raz 
pierwszy organizowane u nas targi bokserskie, podczas których pobity 
został rekord Polski w liczbie osób jednocześnie uczestniczących w bok-
serskiej rozgrzewce.

Istotą naszego funkcjonowania 
jest organizacja wystaw, 
konferencji, eventów. W marcu 
2020 roku koronawirus zabrał 
nam możliwości działania. Kielecki 
ośrodek wystawienniczy dotknął 
kryzys, jakiego nigdy wcześniej 
nie doświadczyliśmy. Jeśli nie ma 
wydarzeń, nie ma przychodów. 
Najgorsza była niepewność 
przyszłości. 

Jakie więc doświadczenia i wnioski Pan Prezes wyniósł po 
tych niemal trzech latach? 
Nic nie zastąpi osobistego spotkania człowieka z człowiekiem. Wystawcy 
i klienci potrzebują kontaktu na żywo, w znacznej większości nie akcep-
tują organizacji targów w sieci czy za pomocą komunikatorów interneto-
wych. To są doświadczenia wszystkich ośrodków targowych na świecie. 
Sens organizowania targów na żywo jest niepodważalny. One są ważne 
dla rozwoju gospodarki. Wierzę, że nic już nie stanie na przeszkodzie 
i z optymizmem patrzę w przyszłość. Tym bardziej, że jubileuszowy 30. 
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO jest rekordowy. 
Zgromadził ponad 600 wystawców z blisko 40 państw, które zajęły naj-
większą powierzchnię w  30-letniej historii MSPO. Wspomnę jeszcze 
o światowych premierach sprzętu wojskowego krajowych i zagranicznych 
firm oraz podpisywanych wielomilionowych kontraktach na dostawy po-
jazdów i urządzeń obronnych. Wracamy do formy. ■
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Centrum obronności 
Autor: Marzena Ślusarz

30. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO pobił wszelkie rekordy. Ponad 
600 firm z 40 krajów zajęło największą w historii powierzchnię. Śmigłowce, samoloty, 

czołgi, pojazdy samobieżne, drony imponują nowoczesnością. 

Jubileuszowy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO 
zgromadził największe koncerny obronne świata. Podczas wydarze-
nia, od 6 do 9 września, prezentowane są absolutne premiery i najbar-

dziej pożądane w siłach zbrojnych maszyny, urządzenia i broń. Z potężną 
wystawą przybyły Stany Zjednoczone. Amerykańskie firmy przywiozły 
widowiskowe śmigłowce, jak Viper, Black Hawk, Apache, Chinook, im-
ponujące czołgi Abrams, pociski przeciwpancerne i rakiety wyproduko-
wane przez lotniczy konglomerat Raytheon, czy system artylerii rakie-

towej wysokiej mobilności HIMARS. Galerię śmigłowców wzbogacają 
francusko – niemiecki Caracal, czy włoskie AW109 i AW 139M. 

Wystawa Narodowa Turcji 
Szeroka jest także prezentacja Turcji – kraju, który w tym roku przygo-
tował Wystawę Narodową. W MSPO bierze udział około 30 tureckich 
firm, instytucji i organizacji. Największe stoisko zagospodarowała firma 
Baykar, która wystawiła jeden z najbardziej wydajnych dronów na świecie 

__Wystawa Polskich Sił Zbrojnych podczas MSPO w 2021 roku. 
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– Bayraktar TB2. Ten bezzałogowy statek powietrzny wzbudza zainte-
resowanie ze względu na intensywne wykorzystanie do obrony w woj-
nie w Ukrainie. Kierowane pociski rakietowe prezentuje Roketsan, zaś 
taktyczne kołowe pojazdy opancerzone przywiozła firma Nurol Makina. 

Prezentacja Polskich Sił Zbrojnych
Potężne pojazdy stanowią także dużą część wystawy Polskich Sił Zbroj-
nych. Prezentowane są produkty firm wchodzących w skład Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej, która, podobnie jak w latach ubiegłych, jest partnerem 
strategicznym Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na 
stoiskach wyróżniają się potężne terenowe samochody ciężarowe Jelcz, 
wozy rozpoznania technicznego Rosomak, pojazdy minowania narzu-
towego Baobab-K, wozy dowodzenia Kroton, czy wyrzutnie rakietowe 
Langusta. Emocje wzbudzają czołgi Leopard, najbardziej zaawansowane 
na służbie Polski. 

Dzień Otwarty na targach
Prezentację polskich maszyn i urządzeń obronnych przedłużono specjal-
nie dla mieszkańców Kielc, regionu i całego kraju. Na sobotę, 10 wrześ-
nia, w godzinach od 10 do 17, zaplanowano Dzień Otwarty MSPO. To 
okazja dla pasjonatów, a także całych rodzin, by z bliska przyjrzeć się na 
co dzień niedostępnym pojazdom, założyć hełm i elementy wojskowego 
munduru, poczuć ciężar prawdziwej broni. Taka możliwość to nie lada 
gratka zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. W czasie wydarzenia przewidzia-
no widowiskowe starty śmigłowców. 

30 lat MSPO
Dzień Otwarty jest organizowany w ramach jubileuszu 30-lecia MSPO. 
Targi Kielce zapraszają także na kielecki Rynek, by oglądając bogatą 
w zdjęcia wystawę, poznać ciekawą historię Salonu Obronnego oraz jego 
wpływu na rozwój miasta i regionu. ■

„Mehteran” reprezentuje 
najstarszy typ marszowych 
orkiestr wojskowych na 
świecie. Jej koncert to element 
Wystawy Narodowej Turcji, 
która prezentację kraju na MSPO 
przygotowała już po raz drugi. 

__Okazała prezentacja Polskiej Grupy Zbrojeniowej. PGZ od lat jest 
Partnerem Strategicznym MSPO. 

__Koncert Tureckiej Kompanii Mehteran otworzył MSPO w 2013 roku. 
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Stabilnie 
w Targach 
Kielce 
Rozmawiała: Marzena Ślusarz

– W wiosenny sezon targowy 2022 wkroczyliśmy 
ostrożnie, gdyż zawsze stawialiśmy na pierwszym 
miejscu bezpieczeństwo zdrowotne naszych wy-
stawców i zwiedzających – mówi Bożena Staniak, 
Wiceprezes Zarządu Targów Kielce. 

Kielecki ośrodek wystawienniczy, tak jak całą branżę na świe-
cie, dotknął kryzys spowodowany pandemią covid-19. Co było 
priorytetem? 
Targi Kielce to ośrodek z ugruntowaną pozycją, który za chwilę będzie 
świętować jubileusz 30-lecia. Przez niespełna trzy dekady, wydarzenia 
przez nas organizowane rosły z roku na rok, ciesząc się uznaniem nie 
tylko w Polsce, ale i w Europie. Niestety, niemal dwuletni okres stagnacji 
związany z epidemią covid, wpłynął na całą branżę spotkań, w tym na 
naszą działalność. Tylko dzięki imprezom organizowanym w czasie łago-
dzenia obostrzeń, czyli jesienią 2020 i 2021 roku oraz pomocy rządowej, 

zachowaliśmy stabilność finansową oraz znaczenie na arenie krajowej 
i międzynarodowej. W wiosenny sezon targowy 2022 roku wkroczyliśmy 
ostrożnie, gdyż zawsze stawialiśmy na pierwszym miejscu bezpieczeń-
stwo zdrowotne naszych wystawców i zwiedzających. 

Sezon wiosenny różnił się zdecydowanie od poprzednich, 
także pod względem różnorodności wydarzeń. Jakie są opi-
nie wystawców? 
Szybko jednak przekonaliśmy się, że spotkania na targach są bardzo po-
trzebne. Wyczekiwane były wystawy stałe w naszym kalendarzu, ale i za-
uważaliśmy, że kolejne gałęzie gospodarki wymagają promocji w formie 
wystaw i konferencji. Stąd Kongres i Targi Blacharzy, Dekarzy i Cieśli 
Dach Forum, kontraktacje dla branży kosmetycznej i farmaceutycznej 
Slavic B2Beauty oraz Międzynarodowe Targi Policji i Bezpieczeństwa 
Publicznego Polsecure. Każde z naszych wiosennych wydarzeń finiszo-
wało sukcesem. Sami wystawcy zaznaczali, że przybywa klientów po-
szukujących konkretnych produktów i rozwiązań, co przekładało się na 
wymierne wyniki udziału w targach.

Targową jesień rozpoczyna MSPO. Jakie znaczenie ma dziś 
salon obronny? 
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO w tym roku jest 
szczególnie ważny, nie tylko ze względu na jubileusz 30-lecia. Oczy świata 
zwracają się w stronę Kielc także z powodu sytuacji na Wschodzie, gdyż 
agresja zbrojna Rosji na Ukrainę uświadomiła wszystkim realną wartość 
bezpieczeństwa granic oraz niepodważalne znaczenie pokoju. 

Kalendarz na najbliższe miesiące tworzą wydarzenia dla zróż-
nicowanych gałęzi gospodarki. 
W kolejnych tygodniach czekają nas m.in. wystawy dla branż przemysło-
wej, transportowej, lotniczej, rowerowej oraz liczne konferencje. Wśród 
nich ważne miejsce zajmuje III Międzynarodowy Kongres Biur Rachun-
kowych. To istotne wydarzenie, które daje możliwość rozwoju biurom 
rachunkowym, a ich właścicielom poznania narzędzi do wzmacniania 
biznesu. Księgowość szybko się rozwija. Jesteśmy świadkami rewolucji 
technologicznej, która ogarnęła również ten segment rynku. Zmianom, 
także w przepisach, regulacjach prawnych towarzyszą emocje i stres. Ze-
szłoroczny kongres traktował właśnie o tym, jak sobie radzić w kryzyso-
wych momentach, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem uczest-
ników. Kolejne ważne tematy zostaną podjęte w październiku tego roku. 
Wydarzenie odbędzie się pod hasłem „Globalnie czy lokalnie”. Poruszone 
zostaną kwestie działania biur na rynkach zagranicznych, współpracy 
z podmiotami zagranicznymi oraz obsługi klientów w Polsce i za grani-
cą. Nasze biura się rozwijają i chcą działać międzynarodowo. Ten kongres 
naświetli możliwości i warunki takiej pracy. 

Jakie są plany kieleckiego ośrodka? 
Z myślą o zwiedzających i wystawcach, Targi Kielce przygotowują się 
do kolejnych inwestycji. Są to remonty dachu i toalet w halach. Ponadto 
wdrażamy trzeci etap cyfryzacji usprawniający obsługę firm, z który-
mi współpracujemy. Każda kolejna decyzja inwestycyjna jest przez nas 
gruntownie przemyślana i ostrożnie podejmowana. Mam nadzieję, że 
nic nie stanie na przeszkodzie, by realizować wytyczone zadania, w tym 
także wydarzenia targowe. Mając na uwadze doświadczenia z pandemią, 
świadomość potrzeby korzystania ze środków ochrony indywidualnej, 
poziom wyszczepienia oraz dostępność leków, z dużym spokojem my-
ślę o kolejnych spotkaniach organizowanych tak w Targach Kielce, jak 
i naszym Centrum Kongresowym. Serdecznie zapraszam do korzystania 
z tak szerokiej oferty. ■
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Nowe 
technologie 
– więcej 
możliwości 

Targi Kielce wdrażają nowy system informatyczny dla 
wystawców i zwiedzających, który ułatwi współpracę 
i komunikację. 

Digitalizacja procesów wraz z rozwijającą się technologią jest ko-
nieczna dla budowania przewagi konkurencyjnej oraz wzmoc-
nienia wizerunku ośrodka jako lidera na arenie międzynaro-

dowej – mówi Mariusz Kurek, dyrektor Wydziału Informatyki Targów 
Kielce. Cyfryzacja procesów występujących w firmie umożliwiła za-
stosowanie w wielu obszarach automatyzację.
Połączenie kompetencji specjalistów Ideo wraz z doświadczoną kadrą pra-
cowników Targi Kielce zaowocowało wdrożeniem rozbudowanego systemu 
IT z licznymi funkcjonalnościami zarówno dla wystawców i odwiedzających. 
Głównym celem było stworzenie zintegrowanego środowiska informa-
tycznego, które usprawni pracę branży eventowej od strony organiza-
cyjnej. Podczas implementacji nowego systemu wzbogaconego w liczne 
aplikacje do komunikacji zewnętrznej i  wewnętrznej firmy udało się 
zwiększyć efektywność i szybkość pracy przy obsłudze Klienta. 
Jednym z ciekawych elementów systemu jest portal informacyjny, który 
posiada intuicyjną prezentację pełnej oferty targowej. Dzięki obsłudze 
ponad 150 stron wydarzeń targowych, każdy wystawca znajdzie dla siebie 
tematycznie dopasowane wydarzenie. 

Wśród licznie wdrożonych funkcjonalności znajduje się m.in.:
• Plan targów i hal – bazujący na imporcie svg do panelu CMS pozwa-

la na połączenie z listą wystawców, dzięki czemu łatwiej jest określić 
skalę wydarzenia.

• Konto użytkownika – jest to dedykowany moduł dla odwiedzają-
cych, wystawców i dziennikarzy. Dzięki niemu, komunikacja we-
wnętrzna między reprezentantami danej grupy jest o wiele prostsza. 

• Kalendarz spotkań B2B – narzędzie jest zarządzane przez wystaw-
ców, służy do komunikacji i udostępniania poszczególnych widoków 
dla zwiedzających. 

Autor: Łukasz Kopczyński

W ramach współpracy został zaprojektowany i wdrożony portal wystaw-
cy z konfiguratorem stoisk. Jest to przestrzeń, w której wystawca może 
skonfigurować swoje stanowisko oraz zamówić poszczególne usługi i nie-
zbędne elementy wyposażenia. Za pośrednictwem jednego narzędzia 
wystawca ma możliwość załatwienia wszelkich formalności związa-
nych z zakupem usług w intuicyjny sposób z jednego miejsca. 
Zaimplementowanie konfiguratora przez zespół Ideo zniwelowało wiele 
problemów i niedogodności wiążących się z papierową wersją formu-
larza. Portal wystawcy pozwala z jednego miejsca zamówić wszelkiego 
rodzaju usługi (np. nocleg, catering) u  partnerów współpracujących 
z Targami Kielce. 
Kreator stoisk 3D to rozwiązanie, które znacznie ułatwiło pracę zespo-
łom odpowiedzialnym za przygotowanie stoisk wystawowych. Narzędzie 
umożliwia wcześniejsze przygotowanie stanowiska, określając jego wy-
gląd, kształt czy niezbędne elementy, które muszą się w nim znajdo-
wać (np. stoliki, gabloty). Dla wystawców jest to atrakcyjne i praktyczne 
rozwiązanie, pozwalające na dokładną wizualizację przyszłego miejsca 
targowego. 
Rozbudowany system IT wzrasta wraz z firmą, która od uruchomienia 
obsłużyła ponad 34 tys. zwiedzających, 1900 wystawców. Dzięki imple-
mentacji poszczególnych modułów dla partnerów portal Targów Kielce 
stał się przestrzenią zapewniającą kalendarz wydarzeń, komunikację we-
wnętrzną między interesariuszami, miejscem, w którym można zamówić 
catering oraz zarezerwować nocleg czy inne niezbędne usługi jakich może 
potrzebować wystawca lub zwiedzający. Dodatkowym atutem portalu jest 
fakt, że serwis internetowy stanowiący centralny punkt informacyjny Tar-
gów Kielce w sposób intuicyjny prezentuje ofertę targową z zestawem 
narzędzi marketingowych, które wspierają promocję wydarzenia. ■
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__Koronę wiosennego rekordzisty pod względem liczby zwiedzających dzierży Agrotech – wydarzenie odwiedziło prawie 50 tysięcy osób. 

Targi napędzają 
gospodarkę 

Autor: Marzena Ślusarz

– Targi spełniają nasze oczekiwania w 150 procentach, a nawet więcej. Spotkaliśmy się 
z wieloma naszymi klientami, poznaliśmy nowe firmy i osoby – mówił Jacek Szypuła 
z przedsiębiorstwa Prima Power podczas wystawy obróbki metali STOM. Podobnymi 

opiniami cieszyło się każde wiosenne wydarzenie w Targach Kielce. 

Wiosną 2022 Targi Kielce nie tylko powróciły do organizacji wy-
darzeń z pełną mocą, ale i utwierdziły swoją pozycję w czo-
łówce ośrodków wystawienniczych w kraju i Europie. Branże, 

z którymi od lat współpracują, jak nigdy wcześniej doceniły spotkania na 
żywo, a kolejne miejsca wygospodarowały sobie nowe gałęzie gospodar-
ki. Do Kielc znów przyjeżdżali przedstawiciele biznesu z różnych stron 
świata, co wprowadziło „życie” w przemysł hotelarski i restauracyjny czy 
taksówkarski miasta i całego regionu.

Z różnych stron świata w jednym miejscu 
– Podczas targów klient ma możliwość, by sprawdzić wiele maszyn w jed-
nym miejscu, oszczędza czas, pieniądze i paliwo. W jeden dzień wybiera 
pojazd, umawia się ze sprzedawcą na finalizację. Takie możliwości dają 
tylko targi – zaznaczał Mariusz Kisiel, właściciel firmy Kisiel i dealer ma-
rek Case IH i Steyr, wystawca targów rolniczych Agrotech. Podczas wy-
darzenia, przedsiębiorcy zwracali uwagę na postępującą automatyzację. 
Ze względu na brak rąk do pracy w tej i w wielu innych branżach, coraz 

mocniej zaznacza się trend upraszczania i usprawniania robót za pomocą 
maszyn. Tym cenniejsza jest więc możliwość prezentacji maszyn i urzą-
dzeń na żywo. – Tu przedstawiamy naszą ofertę w jednym miejscu, w dwa 
dni, wielu osobom i firmom. Odwiedzenie ich poza targami zajęłoby nam 
kilka tygodni – podkreślał Sebastiaan van Haarst z włoskiej firmy FICEP, 
w czasie wystawy obróbki metali. Opinię podzielali kolejni wystawcy tego 
wydarzenia, a podobne „unosiły się” też podczas targów przetwórstwa 
tworzyw sztucznych Plastpol. 

Hitem nowe wydarzenia 
Strzałem w dziesiątkę była organizacja zupełnie nowych wystaw. Pierw-
szy kongres dla branży dekarskiej Dach Forum zgromadził wielu fachow-
ców, zostały przeprowadzone wartościowe pokazy, warsztaty i prelekcje. 
Odpowiedzią na potrzeby branży i zupełnie nowym wyzwaniem dla Tar-
gów Kielce były kontrakcje branży kosmetycznej Slavic B2Beauty, które 
zapoczątkowały setki międzynarodowych rozmów biznesowych. Hitem 
targów policyjnych Polsecure była premierowa prezentacja oznakowania 
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nowego modelu radiowozu. Oczy całej Polski zwrócone były wówczas na 
Targi Kielce. Fani sportów walki patrzyli w tym kierunku, kiedy trwały 
pierwsze targi branży bokserskiej – zebrani pobili rekord Polski w liczbie 
osób wspólnie trenujących boks. 

Od influencerów po polityków 
Wydarzenia odwiedzali znani. Na targach bokserskich gościła plejada 
gwiazd, między innymi brązowy medalista olimpijski, mistrz Ameryki 
Północnej International Boxing Federation (IBF) w wadze ciężkiej An-
drzej Gołota, mistrz świata organizacji IBF i IBO w wadze junior ciężkiej 
Tomasz Adamek, a także brązowy medalista olimpijski w wadze półcięż-
kiej i trener Wojciech Bartnik z kadrą narodową. 

Ważne informacje dla rolników na Agrotechu przekazywał Krzysztof Cie-
cióra, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który 
również prowadzi gospodarstwo. O swojej pracy licznym opowiadali popu-
larni w branży youtuberzy Mateusz Matheo780 Misiak i Arek Perqins Za-
jąc, a także zwycięzca programu telewizji Polsat „Farma” Kuba Wojnowski. 
Na Festiwalu Tuningu DUB IT, znany dziennikarz motoryzacyjny Patryk 
Mikiciuk prezentował samochody w strefie klasyków, zaś rajdowiec Kuba 
Przygoński pokazał maszynę, którą ściga się między innymi w rajdach 
Dakar. Julia Von Stein, influencerka znana jako Królowa Życia i Śmierci, 
skupiła uwagę na targach branży funeralnej Necroexpo. Duże zaintereso-
wanie wzbudziło także spotkanie z instagramerką pogrzebową Agnieszką 
Beczek. ■

__Podczas targów Polscecure oczy całego kraju zwrócone były na 
Kielce – tu miała premiera oznakowania radiowozu policji. 

__Julia Von Stein, influencerka znana jako Królowa Życia i Śmierci, 
podczas targów branży funeralnej Necroexpo. 

__Wystawcy i klienci targów obróbki metali STOM możliwość 
spotkań na żywo z radością doceniali. 

__Na targach bokserskich gościli mistrz bokserski Andrzej Gołota 
oraz Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.
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__Uczestnicy osobiście testowali kosmetyki z całego świata.

Wysoko w światowych 
rankingach

Autor: Łukasz Kopczyński

Dystrybutorzy kosmetyków z Afryki, Azji i Europy byli pod wrażeniem znakomitej 
jakości polskich produktów do makijażu. Przedstawiciele kilkudziesięciu krajów świata 
poznali szeroką ofertę towarów podczas pierwszych kontraktacji branży kosmetycznej 

i farmaceutycznej Slavic B2Beauty w Targach Kielce.

Polskie kosmetyki od lat cieszą się zainteresowaniem wśród klientów 
i dystrybutorów na całym świecie. Dzieje się tak ze względu na ich 
wysoką jakość, naturalny skład i nowoczesne technologie. Wiele 

polskich marek z sukcesem funkcjonuje na zagranicznych rynkach, ale 
prawdziwa ekspansja dopiero nadchodzi.
– Polski przemysł kosmetyczny jest pełen zalet. Cechuje go różnorod-
ność, dywersyfikacja, lokalność. Wyróżnikiem są także ludzie, którzy 
mają wiedzę, know–how, doświadczenie, działają innowacyjnie, myślą 
kreatywnie, tworzą biznesy. To wszystko przekłada się na jakość – mówiła 
Lidia Lukowska, dyrektor do spraw Komunikacji i Rozwoju Organizacji 
w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego podczas targów SLAVIC 
B2Beauty. Wartość polskiego rynku tej branży to 4,3 miliarda euro. – Po-
równując się z europejskimi krajami, Polska zajmuje szóste miejsce pod 

tym względem. Jest niekwestionowanym liderem jeśli chodzi o średnio-
roczny wzrost, który w kolejnych latach 2014 – 2020 wynosił 4 procent – 
wyjaśniała. W 2021 roku wzrost wyniósł osiem procent, a wedle prognoz 
z Euromonitora, 2022 przyniesie kolejne 3 procent. – Sektor kosmetycz-
ny, nawet po czasie pandemii, jest w bardzo dobrej formie – zaznaczała 
Lidia Lukowska.
Ofertę słowiańskich produktów do pielęgnacji ciała, włosów, paznokci 
oraz suplementów diety i farmaceutyków poznało 60 kupców i dystrybu-
torów z całego świata. Przez dwa dni przedsiębiorcy z Australii, Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich, Hiszpanii, Tunezji, Kazachstanu, Uzbeki-
stanu, Kirgistanu, Holandii, Rumunii, Czech, Malezji, Algierii, Maroka, 
Izraela, Ukrainy, Danii, Kataru, Bułgarii, Estonii i Polski przeprowadzili 
blisko 1000 spotkań stacjonarnych i online. Liczni podkreślali, że polskie 
produkty są bardzo dobrej jakości. 
– Połączenie dwóch stron biznesu i zaproszenie do tego międzynaro-
dowego wydarzenia zarówno producentów, jak i  dystrybutorów było 
możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz wielu 
partnerów, jak Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, agencja BERM 
oraz zagranicznych biur Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i Izb Bila-
teralnych. Dzięki nim udało się stworzyć wyjątkowe i jedyne tego typu 
wydarzenie w branży, jakim okazał się Slavic B2Beauty – podkreślał pre-
zes zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń.

Wyzwania dla branży 
Napięta sytuacja geopolityczna w  Europie Wschodniej niesie za sobą 
konsekwencje dla wielu branży. Firmy masowo wycofują się z dotych-
czasowej aktywności na rynku rosyjskim. 
– Obecność zagranicznych dystrybutorów z kilkudziesięciu krajów świa-
ta, podczas Slavic B2Beauty, jest znakomitą okazją dla polskich produ-
centów na zdobycie kolejnych kierunków ekspansji. Cieszę się, że w tej 
trudnej sytuacji, udało się zorganizować wydarzenie, które pozwoli pol-
skim markom nawiązać kontakty biznesowe z  kontrahentami z  kilku 
kontynentów. Biznesowe rozmowy, które toczyły się w Targach Kielce 
z całą pewnością przełożą się na wartościowe kontrakty, które przyniosą 
korzyści obu stronom – mówiła w trakcie wydarzenia zastępca dyrektora 
Wydziału Targów Joanna Marcjan. – Wartość eksportu polskich kosmety-
ków szacowana jest na 3,3 miliarda euro w 2020 roku. Mamy trzyprocen-
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towy udział w eksporcie światowym i zajmujemy czternaste miejsce, to 
mocna pozycja tuż obok Włoch. Zaś na gruncie europejskim Polska jest 
piątym największym eksporterem, w 2020 roku współczynnik wyniósł 
pięć procent, to dobry wynik w czasie pandemii w porównaniu z innymi 
krajami, w 2017 było to 12 procent – tłumaczyła Lidia Lukowska. – Co 
drugi kosmetyk z Polski trafia na eksport, odbiorcami są przede wszyst-
kim Niemcy, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Belgia, Francja, Kazachstan, 
Ukraina, Włochy, Niderlandy.

Super moce polskich kosmetyków 
– Polska dysponuje komplementarną ofertą, z laboratoriami, producenta-
mi opakowań, dystrybutorami surowców. Cały proces produkcji kosme-
tyków stoi na wyśrubowanym poziomie. Wszystko to sprawia, że polskie 
kosmetyki są bardzo wysokiej jakości. Rodzime produkty mają pewnego 
rodzaju super moc – podkreślała Lidia Lukowska. Jak zauważała, pol-
skie produkty kosmetyczne i farmaceutyczne bardzo dobrze się sprze-
dają. Z raportu ekspertki Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego 
wynika, że na rynku aptecznym krajowe marki zajmują pierwsze dwa 
miejsca w rankingu liczby sprzedanych sztuk, zaś pod względem wartości 
finansowej są na podium za światowym gigantem, czyli L’Oreal. 

Azja kierunkiem ekspansji dla polskich marek
W  ostatnich latach najszybciej rozwijającym się rynkiem kosmetycz-
nym na świecie był rynek Azji. Duży wpływ ma tu oczywiście populacja, 
przekraczająca 4,5 mld mieszkańców, oraz wzrost urbanizacji. Właśnie to 
czyni go największym rynkiem kosmetycznym na świecie. Zeszłoroczne 
dane pokazują, że właśnie Uzbekistan, obok Kazachstanu, Szwajcarii, czy 
Mołdawii, był jednym z najdynamiczniej rozwijających się kierunków 
sprzedaży polskich kosmetyków. Jednym z krajów, który w najbliższych 
latach może odnotować wzrost importu polskich produktów jest Malezja.

Kontraktacje dla rozwoju biznesu 
Obecni podczas wydarzenia producenci podkreślali, że tego typu spotka-
nia, stricte biznesowe, są branży bardzo potrzebne. Dzięki nim produkty 
powstające w polskich laboratoriach mogą podbijać nie tylko lokalny 
rynek, ale trafiać do zagranicznych klientów, którzy szukają wysokiej ja-
kości towarów o ekologicznym i naturalnym składzie. ■

Ofertę słowiańskich produktów 
do pielęgnacji ciała, włosów, 
paznokci oraz suplementów diety 
i farmaceutyków poznało 60 
kupców i dystrybutorów z całego 
świata. 

__Podczas rozmów doceniana była naturalność polskich 
kosmetyków. 

__Konferencje zgromadziły uczestników, którzy na targi przyjechali  
z różnych stron świata. 

__Każdy kupiec miał z góry zorganizowane spotkanie z wystawcą. 
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Bezpośrednio  
do sukcesu

Autor: Łukasz Kopczyński

Jeśli zastanawiacie się, czy warto przyjechać do Kielc, odwiedzić nasze centrum 
wystawiennicze i usiąść do rozmów przy okazji targów, konferencji i innych spotkań 

biznesowych, odpowiedź jest jasna: ZDECYDOWANIE TAK! 

Dziś nie brakuje przestrzeni do spotkań online. Nic jednak nie 
zastąpi bezpośredniego kontaktu z klientem, czy partnerem bi-
znesowym. 

Spotkania bezpośrednie kluczem do sukcesu!
Świat wirtualny od lat coraz śmielej wkracza w nasze życie. Co chwile po-
jawiają się nowe komunikatory i aplikacje. W dobie pandemii wiele firm 
zmuszonych było przenieść działalność do sieci. Część z nich oczywiście 
już dawno tam była. Ale czy możliwości, jakie oferuje nam wirtualna 
rzeczywistość mogą zastąpić spotkanie twarzą w twarz? 
– Bezpośredni kontakt i dbałość o relacje są istotnym elementem naszego 
życia. Spotkanie twarzą w twarz to nie tylko przebywanie w tym samym 
miejscu, w tym samym czasie, ale przede wszystkim możliwość skrócenia 
dystansu, nawiązania więzi. Służą temu wszystkie zmysły: wzrok, słuch, 
dotyk, zapach. Ma to związek z komunikacją niewerbalną, która pomaga 
nam prawidłowo zrozumieć intencje rozmówcy. Dlatego tak ważne jest, 
żebyśmy spotykali się osobiście tak często, jak to możliwe. Gdy spotkanie 
bezpośrednie nie jest możliwe, korzystamy z komunikatorów interne-

towych lub telefonu, ale nie zastąpią one kontaktu face to face – mówi 
psychoterapeuta Magdalena Bogucka.
Od zarania dziejów człowiek dążył do komunikacji z drugim człowie-
kiem. Najpierw wykorzystując język obrazkowy, potem mówiony i pi-
sany. Owszem, wirtualne spotkania oferują wiele korzyści, ale należy je 
traktować, jako narzędzie wspomagające. Nie bez powodu większość 
transakcji biznesowych finalizowana jest podczas spotkań bezpośred-
nich, kiedy możemy spojrzeć drugiemu człowiekowi w oczy, usłyszeć na 
żywo głos, uścisnąć dłoń, a tym samym zdecydowanie lepiej go poznać 
i zdobyć zaufanie, tak potrzebne w biznesie.
– Organizując kilkadziesiąt spotkań targowych i  kilkaset konferencji 
rocznie, dostrzegamy wśród naszych wystawców i  partnerów bizne-
sowych potrzebę kontaktu bezpośredniego. My, zespół Targów Kielce, 
staramy się te pragnienia zaspokoić, oferując przestrzeń i merytoryczną 
opiekę nad branżowymi wydarzeniami, w których uczestniczą. Warto, 
po okresie chwilowego przestoju, powrócić do bezpośrednich spotkań, 
które są właściwą drogą do sukcesu – mówi dr Andrzej Mochoń, Prezes 
Zarządu Targów Kielce.

__W jednym miejscu toczą się dyskusje przedstawicieli firm 
z różnych stron świata. 

__Targi przemysłowe to nie tylko miejsce rozmów, ale i prezentacji 
działania różnych urządzeń. 
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7-38-55, czyli mowa ciała w biznesie
Znany z prac nad rolą i istotą komunikacji niewerbalnej w kontaktach 
międzyludzkich prof. psychologii Albert Mehrabian z Uniwersytetu Ka-
lifornijskiego w Los Angeles, opracował zasadę 7-38-55. Stanowi ona, że 
treść komunikatu to tylko 7% informacji docierającej do odbiorcy, 38% 
to intonacja głosu, a 55% tego co zapamięta, to mowa ciała. Właśnie dla-
tego, nie zawsze to co mówimy, ale jak mówimy, jak wyglądamy i jakich 
gestów używamy, jest ważniejsze od samej treści wypowiedzi. O ile wyraz 
twarzy w spotkaniach online jest widoczny to gestykulacja rąk i postawa 
już niekoniecznie. Pewny krok osoby podążającej na spotkanie, uniesio-
na głowa i wyprostowana sylwetka mówią o pewności siebie i optymi-
zmie. Pochylenie ciała w kierunku rozmówcy oznacza zainteresowanie, 
a skrzyżowanie nóg lub rąk zamknięcie. Jeśli kontrahent siedzi na brzegu 
krzesła lub chowa się głęboko w fotelu nie świadczy pozytywnie o jego 
wartości i pewności siebie. Najważniejszą oznaką emocji są jednak dło-
nie. Samo podanie ręki wiele mówi o charakterze rozmówcy. Wiotka dłoń 
symbolizuje uległość i słabość, zbyt mocny uścisk dominację. Zaciśnięta 
pięść symbolizuje agresję, a wyciągnięty palec wskazujący nakaz. Te ge-
sty w trakcie spotkania online są trudne do wychwycenia lub całkowicie 
niewidoczne i mogą zadecydować o dalszej współpracy lub jej braku. 
Dodatkowym utrudnieniem w ocenie jest częsta widoczność prezentacji 
na ekranie komputera, a nie jej autora. To wszystko sprawia, że przekaz 
za pomocą wideokonferencji jest niekompletny, bo nie pozwala prawid-
łowo ocenić rozmówcy, jego emocji i intencji, a to wpływa na zaufanie 
i możliwość współpracy. Nie bez przyczyny osoby publiczne zatrudniają 
specjalistów od wizerunku, którzy podpowiadają i dbają o jej pozytywny 
odbiór w społeczeństwie.

Spotkanie online to oszczędność czasu i energii?
Choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że spotkanie w prze-
strzeni wirtualnej to oszczędność czasu i energii, to z rozmów z przedsię-
biorcami i badań naukowych wynika, że wcale tak nie jest. W opinii na-
ukowców spotkania online są dużo bardziej męczące. Nie bez przyczyny 
w przestrzeni publicznej coraz częściej spotkać się można z określeniem 
„zoom fatique”, czyli zmęczenia zoomem i przytłoczenia społecznego, 
wynikających ze spotkań online.
– Kiedy siedzimy z kimś twarzą w twarz, jesteśmy fizycznie obecni, a to 
pozwala nam być bardziej w chwili obecnej i nie czuć się tak „sztywno”. 
Na czacie wideo musimy bardziej pilnować słów, które wybieramy i tego, 
kiedy wkraczamy do rozmowy. Dodatkowo tracimy około 85 procent 
komunikacji z powodu braku mowy ciała i niekoniecznie odpowiednio 
odczytujemy sygnały niewerbalne wysyłane przez drugą stronę – mówiła 
dla portalu Engadget, Suzanne Degges-White, profesor z katedry doradz-
twa i szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Northern Illinois.
Podczas spotkań online na drodze staje nam wiele przeszkód. Awaria 
sprzętu, kłopoty z siecią, wyczuwalny brak więzi z rozmówcą, to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Weźmy np. sytuację z finalizowaniem jakiegoś 
kontraktu. Wymiana e-maili, wideokonferencje, w których strony ważą 
każde słowo, trwają czasem tygodniami, a nawet miesiącami. Problem 
ten znika, kiedy spotykamy się twarzą w twarz. Biznes, którego nie byli-
śmy w stanie sfinalizować przez ostatnie pół roku, zostaje dopięty już po 
kilku minutach. Zdaniem psychologów społecznych pomaga w tym aura, 
jaką wytwarza każdy z nas, dzięki której bariera, czasem niemożliwa do 
przejścia w świecie wirtualnym, pęka w ułamku sekundy. Potwierdzają to 
liczne rozmowy z wystawcami. 
– Wystawiamy się w Kielcach od wielu lat. Zawsze jesteśmy bardzo zado-
woleni. Wielu klientów bardzo chce się spotkać osobiście. Rozmowy na 
targach, zwiedzanie stoisk są dla nich bardzo ważne – mówił Piotr Cieślak 
z firmy NIKO, Spółka Grupy HELM HELLAS, podczas Targów Tech-

nologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE. 
Wtóruje mu Gniewomir Żmuda z firmy KIMLA, który przy okazji tego-
rocznej edycji Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce zaznaczał:
– Te spotkania wciąż są potrzebne, tutaj dzięki temu, że mamy duże stoi-
sko, możemy wystawić wiele maszyn. Klienci mogą się z nimi zapoznać, 
dotknąć, a nawet przetestować ich działanie. Po pierwszym dniu podsu-
mowaliśmy liczbę notatek z rozmów – normę już wyrobiliśmy.

Spotkania przedsiębiorców, niczym spotkania głów państw
Czy ktoś z nas wyobraża sobie spotkania głów państw, rozmowy dyplo-
matyczne, czy międzynarodowe szczyty online? Owszem, przywódcy 
rozmawiają telefonicznie, uczestniczą w wideokonferencjach, ale zawsze 
są to TYLKO rozmowy wstępne. Prędzej czy później, kiedy dochodzi do 
poważnych tematów, spotykają się osobiście. W biznesie, podobnie jak 
w polityce, wiele tematów omawia się za zamkniętymi drzwiami. Kore-
spondencja mailowa, czy spotkania online pozostawiają ślad. W cztery 
oczy można omówić wszystko i w kilka chwil dojść do porozumienia. 
Mówi się, że pieniądze i biznes lubią ciszę. Właśnie dlatego kontakt bez-
pośredni zawsze będzie sprzyjał rozmowom biznesowym.

Na targu, w restauracji, czy w sieci?
W zależności od części świata, różne są miejsca dokonywania transakcji 
biznesowych. Te w krajach arabskich często dopinane są na ulicy, a w Sta-
nach Zjednoczonych i Europie w restauracji. 
W Japonii bardzo ważnym elementem biznesowych negocjacji jest wy-
miana wizytówek. Te należy podać partnerowi oburącz z należytym sza-
cunkiem, a z otrzymaną wizytówką bezzwłocznie się zapoznać. Niestety 
spotkanie online nie daje takiej możliwości i  jasno pokazuje wyższość 
spotkań bezpośrednich nad tymi wirtualnymi. Niezależnie jednak od 
miejsca, finałem większości dużych transakcji jest spotkanie bezpośred-
nie, które gwarantuje… SUKCES! ■

__Podczas wystaw w Targach Kielce zwiedzający sprawdzają 
osobiście, pod okiem specjalisty z firmy wystawcy, jak korzystać 
z aplikacji. 

Owszem, wirtualne spotkania 
oferują wiele korzyści, ale należy 
je traktować, jako narzędzie 
wspomagające. 
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Społeczna strona  
biznesu 

Autor: Marzena Ślusarz

Przy wsparciu Targów Kielce, w lipcu, pierwszy raz w historii, Tour de Pologne wystartował ze Świętokrzyskiego, 
w czerwcu radość iskrzyła na XII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych, a we wrześniu 

miasto tradycyjnie zostanie stolicą polskiego jazzu ze światowymi gwiazdami. Ośrodek wystawienniczy, jako 
firma odpowiedzialna społecznie, od lat angażuje się w działalność służącą mieszkańcom. 

Radość ze sportowych 
rywalizacji podczas XII 
Ogólnopolskich Letnich 
Igrzysk Olimpiad Specjalnych 
w Kielcach. 
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Targi Kielce od lat przyczyniają się do realizacji wydarzeń, akcji, 
wspierają organizacje, czy instytucje, które niosą wartość doda-
ną dla mieszkańców na gruncie charytatywnym, kulturalnym, 

sportowym, oświatowym, czy religijnym. Ośrodek wystawienniczy był, 
między innymi, fundatorem nagrody w Interdyscyplinarnym Konkursie 
Plastycznym Województwa Świętokrzyskiego Przedwiośnie, które orga-
nizowało Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach. Wspiera też, między 
innymi, Szklany Dom w Ciekotach w gminie Masłów. 
Z pomocą firmy, wystawa „Sacrum miejsca” z pracami profesora sztuk 
plastycznych i reżysera Leszka Mądzika była prezentowana w różnych 
częściach kraju. Tworzą ją obrazy, które powstały podczas podróży z Te-
atrem Scena Plastyczna KUL do Peru, Belgii, Włoch czy Meksyku.
Na stałe w kalendarzu wydarzeń miasta gości Targi Kielce Jazz Festival 
Memorial to Miles, którego współorganizatorem jest ośrodek wystawien-
niczy. We wrześniu, między innymi dzięki inicjatywie prezesa dr Andrze-
ja Mochonia, przyjadą światowe gwiazdy, a Kielce staną się prawdziwą 
stolicą jazzu. 

Trafić do historii sportu 
Równie szerokie wsparcie Targi Kielce okazują licznym sportowym 
przedsięwzięciom. Wśród nich wyróżnia się wieloletnie zaangażowa-
nie na rzecz drużyny piłki ręcznej Vive Kielce – dziś Łomża Industria, 
wielokrotnego mistrza Polski i zdobywcy Pucharu Polski. Ośrodek wy-
stawienniczy corocznie udziela się przy organizacji Ogólnopolskich Let-
nich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Tegoroczna, 12. edycja, odbywająca 
się w Kielcach i Suchedniowie, zgromadziła 400 zawodników z całego 
kraju. Doceniając wartość ducha sportu, Targi Kielce przyczyniły się do 
historycznego – pierwszego startu Tour de Pologne ze Świętokrzyskiego. 
Motyw roweru pojawił się także w akcji „Kielce jak Amsterdam”, na którą 
Targi przygotowały aranżacje własnego jednośladu. Pojazd budził zainte-
resowanie w różnych częściach miasta. 

Oddać hołd 
Ośrodek wystawienniczy, zdając sobie sprawę z wpływu na historię re-
gionu, zaznacza także swoją obecność w inicjatywach mających na celu 
upamiętnianie ważnych osób bądź wydarzeń. Stąd potrzeba, by wesprzeć 
ideę uhonorowania artysty kabaretowego i  kompozytora Bronisława 

Opałki, twórcy postaci słynnej Genowefy Pigwy. Targi dołączyły więc 
do grona osób i firm, dzięki którym w czerwcu „Ławeczka dla Bronka” 
stanęła przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach. 

Nieść pomoc od serca 
W wielu akcjach charytatywnych udział biorą sami pracownicy Targów 
Kielce. Tradycyjnie dołączają do Szlachetnej Paczki, przygotowując poda-
runki dla rodzin przed Świętami Bożego Narodzenia. W ostatniej edycji, 
ogromną pomoc w zbiórce i wielkie serce okazali też przedstawiciele za-
przyjaźnionych firm. Gdy wybuchła wojna na Wschodzie, targowe hale 
stały się punktem logistycznym dla transportu rzeczy potrzebnych miesz-
kańcom Ukrainy. Kilku obywateli znalazło także zatrudnienie w Targach 
Kielce, dzięki czemu mają spokojniejszą codzienność, a firma solidnych 
pracowników. ■

__Odsłonięcie „Ławeczki dla Bronka”. Pomnik upamiętnia cenionego 
i znanego w całej Polsce artystę Bronisława Opałkę. 

__Rower w barwach Targów Kielce można było spotkać 
w różnych częściach miasta w ramach akcji „Kielce jak 
Amsterdam”. 

__Prezentacja kolarzy uczestniczących w Tour de Pologne na 
kieleckim Rynku zgromadziła licznych pasjonatów kolarstwa. 
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Targi funeralne 
przełamują tabu 

Autor: Mateusz Kaczmarczyk

88 wystawców z 7 krajów, 1500 zwiedzających – to wyniki 9. Międzynarodowych Targów 
Branży Pogrzebowej i Cmentarnej Necroexpo 2022. Wydarzenie jest realizacją wspólnej 

inicjatywy firm, która ma wzmacniać branżę. 

Tegoroczna edycja Necroexpo to podwójny sukces. Nie tylko targi 
wróciły w pełnej sile po trzyletniej przerwie, ale też w tym roku 
Targi Kielce były jedynym organizatorem wystawy o tej tematyce 

w Polsce. Gościliśmy firmy z Holandii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Litwy 
czy Ukrainy. Prezentowane były nie tylko karawany, urny, trumny, ale 
i nagłośnienie na ceremonie, usługi kosmetyczne dla zmarłych czy prze-
wożenia zmarłych z innego kraju. Mało tego, branża przechodzi cyfry-
zację. Mapowanie cmentarzy, systemy informatyczne ułatwiające pracę 
domów pogrzebowych, czy przeniesienie związanych z pogrzebem for-
malności do Internetu, także kondolencji – to już się dzieje. Nie umknę-
ło to uwadze polskich władz, które podczas targów Necroexpo ogłosiły 
zmiany w ustawie pogrzebowej. Nowelizacja uwzględnia m. in. cyfryzację 
miejsc pamięci i elektroniczną kartę zgonu.

Znani na targach Necroexpo
Tematyka funeralna, do niedawna dość hermetyczna, przekracza gra-
nice i przełamuje tabu. Goście wystawy mieli możliwość spotkania się 
z influencerką pogrzebową, Agnieszką Beczek, znaną z Instagrama jako 
@Pani_z_domu_pogrzebowego, i Małgorzatą Węglarz, autorką książki 
„Wszystko co powinieneś wiedzieć zanim umrzesz. Tajemnice branży 
pogrzebowej”.

We wspólnym celu
Targi Necroexpo są niezwykle ważne dla całej branży pogrzebowej – 
jednoczą producentów, właścicieli zakładów i usług, we wspólnym celu 
podnoszenia standardów i rozwijania oferty. – Targi Kielce były, są i będą 
domem branży pogrzebowej – zaznaczył Witold Skrzydlewski, były Pre-
zes Stowarzyszenia Polska Izba Pogrzebowa. ■

__Agnieszka Beczek opowiadała o przełamywaniu tabu  
w branży funeralnej. 

__Pokazane zostały najnowsze rozwiązania w karawanach. 
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__Od lewej: JE kardynał Gianfranco Ravasi, włoski reżyser Giuseppe 
Tornatore, laureat medalu „Per Artem ad Deum” oraz Prezes Zarządu 
Targów Kielce, dr Andrzej Mochoń.

__Giuseppe Tornatore

Medal, który łączy  
ponad czasem

Autor: Magdalena Sitarska

Wyjątkową historię splata tegoroczny medal Papieskiej Rady ds. Kultury „Per Artem ad Deum”. Nagroda, 
przyznawana w ramach targów branży sakralnej Sacroexpo, połączyła wybitne postaci świata filmu i muzyki, 

a także przyjaciół – Giuseppe Tornatore i Ennio Morricone. Stało się to w chwili, gdy reżyser przygotowywał 
premierę dokumentu o życiu kompozytora. 

Nagrodę Per Artem Ad Deum w tym roku odebrał sławny włoski 
reżyser Giuseppe Tornatore, którego „Cinema Paradiso” zostało 
docenione Oscarem. Medal Papieskiej Rady Kultury został mu 

wręczony w Watykanie przez JE kardynała Gianfranco Ravasiego, prze-
wodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury, JE biskupa pomocniczego die-
cezji kieleckiej Mariana Florczyka, przewodniczącego Kapituły Medalu 
oraz dr Andrzeja Mochonia, prezesa Targów Kielce. Uroczystość zbiegła 
się w czasie w premierą najnowszego dokumentu Tornatore – „Ennio”, 
prezentującego postać i dokonania kompozytora Ennio Morricone. 
Twórców w tym roku, ponad czasem, połączyła nagroda Papieskiej Rady 
ds. Kultury. Ennio Morricone otrzymał medal „Per Artem ad Deum” 10 
lat temu w Kielcach. To piękna klamra, zważywszy na to, że wieloletnia 
współpraca i przyjaźń między reżyserem Giuseppe Tornatore i Ennio 
Morricone, zaowocowała wieloma wybitnymi realizacjami kinowymi, 
jak oscarowy „Cinema Paradiso”, czy „Malena” i „Koneser”. 

Nowe dyscypliny i dziedziny sztuki 
Tegoroczne wręczenie medalu Per Artem Ad Deum w Watykanie mia-
ło związek ze zwieńczeniem działalności Papieskiej Rady ds. Kultury. 
Zgodnie z nową konstytucją apostolską o Kurii Rzymskiej „Praedicate 
Evangelium”, która weszła w życie 5 czerwca, dawna Kongregacja Edu-
kacji Katolickiej i Papieska Rada ds. Kultury połączone zostały w nową 
Dykasterię ds. Kultury i Edukacji. Kolejny laureat medalu Per Artem Ad 
Deum wyłoniony zostanie już w 2023 roku w ramach działalności nowej 
instytucji. Nagroda Per Artem Ad Deum prawdopodobnie zostanie roz-
szerzona o nowe dyscypliny i dziedziny sztuki.

– Myślę, że dwa filary nagrody należy zachować. Pierwszym z nich jest 
dialog międzykulturowy i dialog między religiami. Drugą wartością na-
grody jest przegląd wszystkich dyscyplin, wszystkich sztuk. W przyszło-
ści warto pomyśleć także o innych formach artystycznych, jak produkcje 
tworzone przy pomocy informatyki. Wierzę, że można nagradzać rów-
nież dyscypliny, które nie były rozważane, myślę o filozofii, socjologii, 
o formach dziennikarstwa na wysokim poziomie, czyli o rozszerzeniu 
horyzontu sztuk – podkreślał kardynał.

Zgłoszenia do medalu Per Artem Ad Deum 2023
Wręczenie przyszłorocznej nagrody Per Artem Ad Deum odbędzie się 
w  ramach kolejnej edycji Międzynarodowej Wystawy Budownictwa 
i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów Sacroexpo, 
która potrwa od 19 do 21 czerwca 2023 roku w Targach Kielce.
Wciąż można przesyłać zgłoszenia kandydatów do medalu Per Artem 
Ad Deum 2023. Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie perarte-
maddeum.com. ■

„Per Artem Ad Deum” 
przekonuje mnie, że nie da się 
opowieści wsadzić w klatkę, 
a każda historia rozszerza 
horyzonty. Zdecydowanie, Medal 
Papieskiej Rady Kultury wpłynie 
na dalszą moją twórczość.
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Tu emocje iskrzą! 
Autor: Magdalena Sitarska

Wybory Miss Województwa, mistrzostwa w kulturystyce czy pole dance, koncerty, czy gale sportów walki – 
Centrum Kongresowe Targów Kielce to miejsce, do którego przychodzi się po wrażenia. 

__Jubileuszowy koncert zespołu Happysad przyciągnął tłum fanów.
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Centrum Kongresowe Targów Kielce to nowoczesna i multifunk-
cjonalna przestrzeń, którą można dowolnie aranżować. Mają tu 
miejsce branżowe szkolenia, kongresy, ale i  również koncerty, 

czy sportowe zmagania. Centrum tylko w  ostatnich miesiącach było 
miejscem wyborów Miss Województwa Świętokrzyskiego, Gali Sportów 
Walki, Suzuki Boxing Night i Soma Fight Night, Debiutów i Mistrzostw 
Polski w Kulturystyce i Fitness, Pucharu w Trójboju Siłowym Klasycznym 
oraz Mistrzostw Polski Pole Dance.

Koncertowe Centrum Kongresowe
Od początku pandemii zrealizowano również wiele wydarzeń muzycz-
nych, w tym: koncert „Kolorowy Barok” i „Kielce Rockują”, koncert Grze-
gorza Bukały i Wałów Jagiellońskich, a także koncert Nocnego Kochanka, 
Michała Wiśniewskiego i Happysad. 
Koncertowo zapowiada się także sezon jesienny. Do końca roku w ka-
lendarzu zaplanowano aż cztery wydarzenia muzyczne: wrześniowy 
festiwal „Kielce Rockują” (10-11 września) z międzynarodowymi ar-
tystami, październikowy koncert CeZika dla dzieci (28 października), 
listopadowy występ Nocnego Kochanka (11 listopada) i Festiwal „Przy 
Kominku” (18-19 listopada). 

Jedno Centrum – wiele możliwości
Spektrum możliwości Centrum Kongresowego Targów Kielce jest bardzo 
szerokie. Od spotkań firmowych i wystaw, przez bankiety i gale, aż po 
międzynarodowe kongresy i konferencje. Oprócz wydarzeń branżowych 
towarzyszących targom, to również idealne miejsce do kompleksowej or-
ganizacji imprez wystawienniczych. Targi Lotnicze Aviation Expo i kon-
traktacje dla branży kosmetycznej Slavic B2Beauty w Centrum Kongreso-
wym kieleckiego ośrodka przyniosły wiele owocnych spotkań i rozmów, 
podczas których pojawiały się liczne deklaracje współpracy.

Centrum wielu branż
Jesienią po raz pierwszy w Polsce w Kielcach odbędzie się 5. edycja Eu-
ropejskiego Parlamentu Wiejskiego (12-15 września), który skupia 
przedstawicieli unijnych instytucji i  organizacji działających na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich. W Centrum Kongresowym Targów Kielce 
spotka się także branża medyczna podczas jubileuszowego Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (19-22 października) 
oraz Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy (20-22 paździer-
nika), branża księgowa podczas Międzynarodowego Kongresu Biur 
Rachunkowych (26-27 października) oraz branża dronowa w trakcie 
IDE Świat Pomiarów (25 listopada). ■

__Emocjonująca Gala Boxu Suzuki Boxing Night.

__Gala piękna, czyli wybory Miss i Mistera Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Miss Nastolatek. 

__Hipnotyzujące popisy w czasie Mistrzostw Polski 
w Pole Dance. 
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Jazzowy świat  
w Kielcach 

Autor: Marzena Ślusarz

20. Targi Kielce Jazz Festival Memorial To Miles zgromadzi światowe gwiazdy gatunku 
i cenione zespoły. Usłyszymy Labirynt w nowej odsłonie. Wystąpi reaktywowana ekipa 

Young Power pod kierownictwem Krzysztofa Popka, zaś Anna Maria Jopek zaśpiewa wraz 
z kwintetem Piotra Wojtasika. Pojawi się, dzielący niegdyś scenę z legendą, Mino Cinelu. 
Wydarzenie odbywać się będzie 22-25 września, a koncert Post Scriptum 17 listopada da 

kontrabasista Ron Carter z kwartetem. 

__Saksofonista Tom Bergeron, który przyjedzie do Kielc ze Stanów Zjednoczonych.



jesień /  zima /  2022

27

Jubileuszowo, po raz 20. w Kielcach zgromadzą się pasjonaci jazzu 
z całego kraju, by wspólnie upamiętnić legendarnego trębacza jazzo-
wego – Milesa Davisa. Wydarzenie w Kieleckim Centrum Kultury 

w czwartek, 22 września rozpocznie dokument „Co ja tu robię? Miles 
Davis” o okolicznościach powstania pierwszego w Europie pomnika jazz-
mana. Tuż po filmie zaprezentują się młodzi muzycy z Kielc – Breaking 
Funk. W piątek, 23 września zebrani posłuchają pianistki Kasi Pietrzko, 
nazywanej nadzieją polskiego jazzu oraz docenianych w świecie Istnień 
Poszczególnych Tomasza Dąbrowskiego.

Labirynt ponownie na scenie 
Jazzowa uczta nadejdzie w sobotę, 24 września. Z  inicjatywy prezesa 
Targów Kielce Andrzeja Mochonia, współorganizatora festiwalu, pojawi 
się Labirynt, który zawiesił działalność po śmierci perkusisty Michała 
Zduniaka. Z filarami, czyli amerykańskim saksofonistą Tomem Bergero-
nem, świetnym skrzypkiem Henrykiem Gembalskim, cenionym basistą 
Krzysztofem Majchrzakiem przyjedzie do Kielc. W nowej odsłonie, na 
perkusji zagra Adam Buczek. Z kolei Anna Maria Jopek i Piotr Wojtasik 
z kwintetem zaprezentują nowy projekt „Wieczór pełen jazzu – Rzuć to 

wszystko co złe”. – Wojtasik to obecnie zdecydowanie najwybitniejszy 
polski trębacz. Cieszę się bardzo, że do nowego pomysłu muzyka dołączy-
ła Anna Maria Jopek. Spodziewać się możemy, że ich program zachwyci 
– podkreśla Andrzej Mochoń.
Gratką będzie też występ reaktywowanego przez flecistę Krzysztofa Pop-
ka zespołu Young Power. Teraz pod nazwą Young Power New Edition 
zagra w szesnastoosobowym składzie w niedzielę, 25 września. 

Grał z Milesem, przyjedzie do Kielc 
Na każdą edycję festiwalu, organizatorzy zapraszają gwiazdę, która dzie-
liła scenę z Milesem. W niedzielę, 24 września wystąpi Mino Cinelu, 
francuski perkusista wraz z kwartetem. 

Tu trzeba być
– Jubileusz dwudziestolecia festiwalu świętujemy zatem okazale, wręcz 
z  jazzowym rozmachem. Aby uczynić wydarzenie niezapomnianym, 
podczas koncertu Post Scriptum, 17 listopada usłyszymy kwartet Rona 
Cartera, najwybitniejszego kontrabasisty w historii jazzu. Będą to prze-
życia niesamowite. Tu trzeba być – zaprasza Andrzej Mochoń. ■ 

__Skrzypek Henryk Gembalski wraz z Majchrzakiem i Bergeronem 
stanowią filary Labiryntu.

__Międzynarodową gwiazdą Targi Kielce Jazz Festival będzie Mino 
Cinelu, francuski perkusista, który w latach osiemdziesiątych grał 
z Milesem. fot. Thosz Handzlik __Basista Krzysztof Majchrzak na co dzień mieszka we Francji. 
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Niebo na  
wyciągnięcie ręki

Targi Lotnicze Aviation Expo to możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą samolotów lekkich, śmigłowców, 
wiropłatów oraz szerokiej gamy asortymentu przydatnego przy spełnianiu prawdopodobnie najwspanialszego 
z ludzkich marzeń – dryfowaniu w przestworzach. Pierwszy raz, część wystawy z potężnymi maszynami zajmie 

lotnisko w Masłowie. Wydarzenie odbędzie się 17 i 18 września.

Targi Aviation skierowane są zarówno do pasjonatów lotnictwa, 
jak i przedsiębiorców poszukujących szybkiego sposobu podró-
żowania na dalekie dystanse. We wrześniowej edycji udział weź-

mie 50 wystawców, a wśród nich takie firmy jak SkyDream, SkyDealer, 
Manufaktura Lotnicza, En Tank, Aeroprakt, Ecol, czy Faston. Na targach 
obecni będą przedstawiciele szkół lotniczy, a także instytucji zajmujących 
się lotnictwem. 

O znaczeniu małych lotnisk dla obronności kraju
W  ramach wydarzenia odbędzie się pierwsze Europejskie Forum 
Aeroklubów. Zostało ono powołane w związku z konfliktem zbrojnym 
w Ukrainie, podczas którego bombardowane są lotniska nie tylko woj-
skowe, ale także cywilne. Eksperci z branży lotniczej pochylą się nad te-
matami strategicznego znaczenia małych lotnisk dla obronności kraju, 
a także rozwoju infrastruktury działającej przy aeroklubach i współpracy 
z samorządami.

Maszyny także na lotnisku w Masłowie
Pierwszy raz, dzięki współpracy Targów Kielce z Urzędem Marszałkow-
skim i Aeroklubem Kieleckim, Aviation Expo zajmie dwa obiekty. Część 
maszyn, tak jak w poprzednich latach, znajdzie się w hali Targów Kielce. 
Z kolei druga, w tym maszyny, których do tej pory nie można było zo-
baczyć na targach lotniczych ze względu na ich gabaryty, zostanie zapre-
zentowana na lotnisku w Masłowie. 

Aviation Expo odbędzie 17-18 września w Targach Kielce. ■

Autor: Mateusz Kaczmarczyk

Eksperci z branży lotniczej 
pochylą się nad tematami 
strategicznego znaczenia 
małych lotnisk dla obronności 
kraju, a także rozwoju 
infrastruktury działającej przy 
aeroklubach i współpracy 
z samorządami.
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Błysk metalu 

Branża odlewnicza spotyka się Targach Kielce we wrześniu. Podczas „Przemysłowej Jesieni” 
firmy z wielu krajów zaprezentują najnowszą ofertę urządzeń i usług.

Targi Metal oraz towarzyszące im Targi Obróbki Cieplnej Me-
tali Heat Treatment, Międzynarodowe Targi Aluminium 
i  Technologii, Materiałów i  Produktów Metali Nieżelaznych 

Aluminium&Nonfermet, Targi Recykling oraz Targi Przemysłowej 
Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących Control-Tech wracają 
jesienią. Od 20 do 22 września w Targach Kielce zobaczymy ofertę czoło-
wych firm międzynarodowego sektora odlewniczego. Wystawę uzupełnią 
liczne konferencje i seminaria branżowe. 

Przemysł bez tajemnic
Branża odlewnicza, ze względu na swoją specyfikę, bardzo silnie polega 
na wydarzeniach targowych. Kielecki ośrodek wystawienniczy od lat two-
rzy grunt do rozmów i nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy 
producentami, dostarczycielami i klientami maszyn odlewniczych. Dzię-
ki temu wydarzenie stało się nieoficjalnym pomostem pomiędzy wscho-
dem i zachodem. Stałymi bywalcami są firmy z takich krajów jak Belgia, 
Białoruś, Francja, Niemcy czy Chiny. Po edycji z 2018 roku Targi Kielce 
zyskały miano przystanku na Jedwabnym Szlaku branży odlewniczej. 
Warto też docenić ogromny potencjał edukacyjny wystawy. Kieleckie 
targi odlewnicze odwiedzają między innymi członkowie Stowarzyszenia 
Dostawców Maszyn i Materiałów dla Odlewni AMAFOND, które jest 
wieloletnim Partnerem wystawy. Zostaną też przeprowadzone warsztaty 
poświęcone automatyzacji badań rentgenowskich komponentów alumi-
niowych. Eksperci z firmy PCB Service podzielą się ściśle specjalistyczną 
wiedzą, znacznie ułatwiającą pracę wielu firmom, którą trudno znaleźć 
nawet na uczelniach. 

Seminarium Foundry Goes Green
Przemysł odlewniczy od lat angażuje się w kwestie ekologiczne. W od-
powiedzi na tę potrzebę Targi Metal organizują seminarium pod nazwą 
„Foundry Goes Green”. W  trakcie dwóch dni poruszane będą tematy 
związane z czystym powietrzem, nowoczesnymi technologiami przemy-
słu, czy obróbką cieplną metali. 
Zaś Abas Business Solutions Poland mówić będzie o „Cyfryzacji produk-
cji w branży metalurgicznej: optymalizacji 8 kluczowych obszarów z abas 
ERP”. W jej trakcie uczestnicy poznają osiem najważniejszych procesów 
w branży odlewniczej i sposoby ich optymalizacji.

„Przemysłowa Jesień” trwa od 20 do 22 września w Targach Kielce.■ 

Autor: Mateusz Kaczmarczyk

Przemysł odlewniczy od 
lat angażuje się w kwestie 
ekologiczne. W odpowiedzi na tę 
potrzebę Targi Metal organizują 
seminarium pod nazwą 
„Foundry Goes Green”.



Będzie można przekonać się, 
dlaczego elektryczne jednoślady 
stale zyskują popularność wśród 
użytkowników.
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Rowerów czas

Elektryczne i tradycyjne, przemysł cargo i logistyka ostatniej mili – targi rowerowe Bike-Expo 
obfitują w tematykę z zakresu elektromobilności i współpracy na linii instytucja-samorząd. 
Na przełomie września i października w Targach Kielce będzie można nie tylko oglądać, ale 

i testować najnowocześniejsze jednoślady. 

Nieustannie rosnące zainteresowanie rowerami rozwija całą bran-
żę. Powstają kolejne firmy oferujące nie tylko sprzęt, ale i nowe 
rozwiązania technologiczne i biznesowe, dzięki którym rowery 

są coraz częściej wybieraną formą transportu. 

Nowości z branży pasjonaci poznają na targach Bike-Expo, które od-
bywać się będą od 29 września do 1 października. W ciągu trzech dni 
wydarzenia, prezentowane będą najnowsze trendy, premiery rowerowe, 
nowoczesne technologie, zarówno w wydaniu klasycznym, jak i w sferze 
elektromobilności. Na własnej skórze będzie można przekonać się, dla-
czego elektryczne jednoślady stale zyskują popularność wśród użytkow-
ników. Targi Kielce we współpracy z Forum Elektromobilności, przygotu-
ją specjalny tor testowy. Zainteresowani sprawdzą moc, osiągi i odczucia 
z jazdy różnymi rowerami elektrycznymi, e-hulajnogami, czy skuterami.

W ramach wydarzenia, we współpracy ze stowarzyszeniem Rowerowe 
Katowice, Targi Kielce organizują drugą edycję konferencji tematycznej 
ROWER W MIEŚCIE – UŻYTKOWO! Mowa będzie o rozwoju mobil-
ności rowerowej w miastach. Poruszone zostaną takie wątki, jak polityka 
rowerowa województwa śląskiego, dylematy polityki rowerowej na pozio-
mie gminy, miasta, powiatu i województwa, czy doświadczenia głównych 
ośrodków miejskich kraju w zakresie wdrażania mobilności rowerowej.

Wystawa Bike-Expo trwa od 29 września do 1 października 2022 w Targach  
Kielce! ■

Autor: Mateusz Kaczmarczyk
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Księgowość bez granic 

„Globalnie czy lokalnie” to temat III Międzynarodowego Kongresu Biur Rachunkowych. 
Poruszone zostaną kwestie działania księgowych na rynkach różnych krajów. Wydarzenie 

odbywa się 26 i 27 października w Targach Kielce.

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych to wydarze-
nie, w którym udział biorą najwięksi przedstawiciele branży. 
Uczestnictwo w nim daje możliwość rozwoju biurom rachun-

kowym, a ich właścicielom – poznania narzędzi do wzmacniania biznesu. 

Rachunkowość to segment rynku, który szybko się rozwija, stąd ko-
nieczność wspólnych merytorycznych dyskusji. W Kielcach spotkają się 
przedstawiciele branży, którzy rozmawiać będą o nowościach w prze-
pisach prawa, ulgach podatkowych i wszelkiego rodzaju rozliczeniach. 
Specjaliści odpowiedzą na nurtujące pytania i omówią wybrane przypad-
ki. W trakcie licznych warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zdobyć 
praktyczną wiedzę z obszaru księgowości oraz uzyskać nowe spojrzenie 
na omawiane tematy. 

Październikowe spotkanie odbędzie się pod hasłem „Globalnie czy lokal-
nie”. Poruszone zostaną kwestie działania biur na rynkach zagranicznych, 
ich współpracy z tamtejszymi podmiotami oraz obsługi klientów w kraju 
i na świecie. Polskie biura z roku na rok rozwijają się i chcą działać mię-
dzynarodowo. Ten kongres odsłoni możliwości i warunki takiej pracy. 

Ubiegłe edycje pokazały, że wśród przedstawicieli biur rachunkowych ist-
nieje silna potrzeba spotkań i wymiany doświadczeń, a Międzynarodowy 
Kongres Biur Rachunkowych jest najlepszym do tego miejscem. 

Wydarzenie odbędzie się 26 i 27 października w Targach Kielce. ■

Autor: Marzena Ślusarz

Międzynarodowy Kongres Biur 
Rachunkowych stał się miejscem 
wymiany wiedzy i doświadczeń 
dla setek osób związanych 
z branżą. 
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Kielce. Naturalnie 

Tutaj natura i dzieła ludzkich rąk tworzą harmonijną całość. Kielce to wyjątkowe miejsce na mapie 
Polski, zarówno przez swoją historię, jak i walory geologiczne. Położone na łagodnych wzniesieniach Gór 

Świętokrzyskich, są jedynym miastem w Polsce, na którego terenie znajduje się aż pięć rezerwatów. Wszystkie 
są pozostałością przemysłowej działalności człowieka, jako oddane naturze dawne wyrobiska. 

Autor: Agnieszka Rokita 

__Ślichowice to również bardzo dobry punkt widokowy.
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Zachęcamy do odkrywania 
naturalnego piękna Kielc. Tutaj 
każdy znajdzie coś dla siebie, 
zarówno miłośnicy zabytków 
i miejskich atrakcji, jak 
i wielbiciele przyrody. 

Geologiczna podróż w czasie
Udany aktywny wypoczynek gwarantuje sieć szlaków pieszych i rowe-
rowych prowadzących przez zielone tereny miasta. Kadzielnia, to miej-
sce wręcz stworzone dla miłośników przyrody i sportów ekstremalnych. 
Z centrum miasta można tu dojść w 15 minut. 
Część rezerwatowa dawnego kamieniołomu obejmuje wierzchołek skal-
nego ostańca zwanego Skałką Geologów. W wapiennych pokładach za-
chowały się cenne skamieniałości zwierząt morskich sprzed 350 mln lat. 
Ci, którzy cenią nieco bardziej ekstremalne doznania, mogą rzucić okiem 
na Kadzielnię z wysoka. Na odwiedzających czekają zjazdy tyrolką. Pod-
niebna trasa ma 600 m i składa się z trzech tyrolek, platform widokowych 
i mostu linowego. Można też odpocząć w hamaku zawieszonym 40 me-
trów nad dnem kamieniołomu.
Na Kadzielni można także zajrzeć do wnętrza Ziemi. Turyści mogą zwie-
dzać trzy jaskinie. Udostępniona trasa podziemna ma 140 metrów dłu-
gości. Kadzielnia to także najpiękniej położony amfiteatr w Polsce.
W  Centrum Geoedukacji w  rezerwacie Wietrznia, na turystów czeka 
multimedialna wystawa i kino 5D. Podczas zwiedzania możemy się cof-
nąć o miliony lat i lepiej zrozumieć geologiczny fenomen Gór Świętokrzy-

__Z punktów widokowych na Wietrzni można obserwować urokliwe 
górskie panoramy.

__Hamaki zawieszone 40 metrów nad ziemią to doskonała forma 
relaksu dla lubiących mocne wrażenia. 

__Rezerwat Kadzielnia otaczają 
ścieżki pieszo-rowerowe oraz 
punkty widokowe.
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skich. W samym rezerwacie, na odsłoniętych skałach możemy odnaleźć 
ślady tropikalnego morza dewońskiego. 
Rezerwat Ślichowice to wyjątkowo malownicze miejsce. To tu odsłonięty 
fałd tektoniczny jest unikatowym zapisem ruchów górotwórczych. 
Interesująco prezentuje się również otoczony lasem rezerwat „Biesak – 
Białogon”. Można tu zobaczyć skały sprzed 500 mln lat. Kamieniołom 
częściowo zalany jest wodą. To idealne miejsce dla osób lubiących ak-
tywny wypoczynek. 

Ogród Botaniczny na zboczu Karczówki
Spacer alejkami Ogrodu Botanicznego to idealny sposób na wyciszenie 
i wejście w harmonię z naturą. Wśród bujnie zasadzonej roślinności znaj-
dziemy zachwycające kolekcje róż, wrzosów czy azalii. Pięknie prezentują 
się rośliny ozdobne, niesamowicie pachą posadzone tu zioła i przyprawy. 
Ogród stale się rozwija i podczas każdej wizyty można odkryć coś no-
wego.
Warto wejść na pobliskie wzgórze Karczówka. To rezerwat krajobrazowy, 
a pozostałości szybów przypominają, że kiedyś wydobywano tu wapień 
oraz rudę ołowiu. W zespole klasztornym zainteresowani geologią mogą 
zobaczyć unikalną rzeźbę św. Barbary, odkutą w bryle galeny. 
Zachęcamy do odkrywania naturalnego piękna Kielc. Tutaj każdy znaj-
dzie coś dla siebie, zarówno miłośnicy zabytków i miejskich atrakcji, jak 
i wielbiciele przyrody. ■

__Na szczycie Karczówki mieści się zabytkowy pobernardyński zespół klasztorny oraz kościół św. Karola Boromeusza.

__W ogrodzie możemy zobaczyć zbiorniki wodne oraz odsłonięcia 
geologiczne z fragmentem jaskini.
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Historyczny start  
z Kielc

Autor: Łukasz Kopczyński

Kielce były gospodarzem ceremonii otwarcia i startu 79. Tour de Pologne UCI World Tour. 
Największa kolarska impreza w Polsce po ośmiu latach przerwy ponownie zawitała do stolicy 
Świętokrzyskiego. Stąd czołówka światowych kolarzy wyruszyła w Polskę, by walczyć o żółtą 

koszulkę lidera i końcowy triumf.

Ponad 150 kolarzy tworzących 23 zespoły uczestniczące w Tour de 
Pologne zaprezentowało się 29 lipca na kieleckim Rynku. Dzień 
później, 30 lipca, po raz pierwszy w historii, z Kielc ekipy wyruszyły 

na trasę wyścigu. Wówczas na miasto zwrócone były oczy całego świa-
ta, a sygnał telewizyjny trafił do 150 państw! Sam start wzbudził euforię 
wśród kibiców, którzy dopingowali kolarzy na Rynku i na całej trasie. 
– Tour de Pologne to prestiżowa impreza o międzynarodowym zasięgu, 
podobnie jak wiele wydarzeń organizowanych przez Targi Kielce, dlate-
go jesteśmy dumni, że możemy być partnerem największego kolarskiego 
święta w kraju – mówił podekscytowany sportowymi emocjami prezes 
Targów Kielce dr Andrzej Mochoń. Ośrodek wystawienniczy wraz z Wo-
jewództwem Świętokrzyskim i Miastem Kielce, były partnerem I etapu 
79. Tour de Pologne. 
W Tour de Pologne udział wzięli przedstawiciele niemal 50 państw z Eu-
ropy, Ameryki Południowej i Północnej, Azji, Bliskiego Wschodu, Au-
stralii, a nawet Afryki. Rywalizacja zakończyła się 5 sierpnia w Krakowie, 
a z końcowego zwycięstwa cieszył się Brytyjczyk Ethan Hayter. Spośród 
grona polskich kolarzy, wyróżnił się Patryk Stosz, który zwyciężył w kla-
syfikacji „najaktywniejszego zawodnika”. ■

__Dyrektor wyścigu Czesław Lang zapowiadający start ostry I etapu 
Tour de Pologne.

__Prezentacja kolarzy i ekip na kieleckim Rynku.

__Prezes Targów Kielce 
dr Andrzej Mochoń 
odbierający podziękowania 
za zaangażowanie przy 
organizacji Tour de 
Pologne od dyrektora 
Czesława Langa.
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