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W dniach 19-21 października odbędzie się 13. edycja Dni Druku 3D, najstarszej i największej 
imprezy o tematyce druku 3D i skanowania przestrzennego w Europie Środkowo-Wschodniej, 
organizowanej przez SIT Polska i Targi Kielce. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się 13 lipca 
2013 roku.

Od tamtej pory przedsięwzięcie rosło praktycznie z edycji na edycję. Zwiększała się liczba 
wystawców, powiększał się przekrój oferowanych maszyn i technologii, usprawniano kwestie 
organizacyjne i logistyczne. Pierwsze dwie edycje zorganizowane były przez dwóch pasjonatów druku 
3D – Pawła Rokitę i Janusza Wójcika. Już wtedy, obserwując rozwój imprezy, organizatorzy postanowili 
powołać do życia Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne FabLab Kielce (dziś SIT Polska). Pozwoliło 
to na podpisanie umowy z Targami Kielce. Od tamtej pory Dni Druku 3D pojawiały się regularnie 
podczas Przemysłowej Wiosny w Targach Kielce – cyklicznego wydarzenia skupiającego Targi o różnym 
przekroju: od obróbki metalu po pneumatykę i metrologię.

Początkowo, Dni Druku 3D znane były w bardzo wąskim gronie ekspertów zajmujących się 
technologiami addytywnymi. Zagraniczni wystawcy pojawiali się w coraz większej liczbie. Na targach 
odbyło się nawet kilka premier na skalę światową. W latach 2017-2019 liczba wystawców osiągnęła 
stabilną liczbę około stu podmiotów, a liczba odwiedzających - kilkanaście tysięcy.
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Wraz z nadejściem 2020 roku zmieniło się wszystko. Większość 
imprez targowych nie odbyła się. Organizatorzy Dni Druku 3D 
wyszli jednak naprzeciw potrzebom wystawców, którzy postanowili 
zmierzyć się z wyzwaniem, jakim był udział w targach w czasie 
zagrożeń związanych z COVID-19. Pomimo mniejszej niż zwykle liczby 
wystawców i odwiedzających, znacząca większość osób biorących 
udział w wydarzeniu była bardzo zadowolona z efektów. Na chwilę 
obecną ponad 90% wystawców edycji 2020 zadeklarowało udział 
w najbliższych Targach w 2021 roku.

Jako organizatorzy Dni Druku 3D przez lata obserwujemy 
zmieniającą się branżę technologiczną. Śledzimy wzloty i upadki 
firm, osobiste dramaty i zwycięstwa inżynierów i „przemysłowców” 
na polu nie tylko naukowo-technicznym, ale również biznesowym. We 
wszystkich tych wysiłkach dostrzegamy echo pionierów przemysłu i dorobek wielu lat ciężkiej pracy.

Zbliżająca się setna rocznica pierwszych Targów Wschodnich – prestiżowego wydarzenia, które 
rozpoczęło się 25 września 1921 roku od edycji we Lwowie, to idealny moment na złożenie symbolicznego 
hołdu dla pracy tysięcy ludzi zaangażowanych w odbudowę polskiego przemysłu i Rzeczpospolitej 
Polskiej po 123 latach zaborów.

W czasach ogromnej niepewności rynkowej i niespotykanej dynamiki wydarzeń patrzymy 
w przeszłość na dokonania naszych przodków, by ich wysiłek i pomysłowość brać za przykład dla 
własnych przedsięwzięć na arenie krajowej i międzynarodowej.
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