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Część 1

Od złota do złota,
czyli po co Polakom
EXPO?
Jak świat światem, wszyscy i zawsze lubimy być chwaleni. Ale
ponieważ dotyczy to całej ludzkości, to trzeba mieć się czym
chwalić, w przeciwnym razie nikt naszych osiągnięć nie dostrzeże. Wymyślamy więc, a następnie pokazujemy światu swoje zdobycze, czekając na ich zauważenie i pochwałę. Całe to zjawisko
to przecież czysty postęp, coś, co nieustannie stymuluje rozwój
EXPO łączy
odległe
naszej cywilizacji i drogą małych albo wielkich kroków popycha
kraje
świat do przodu. Idea złożenia hołdu geniuszowi ludzkiej wytrwałej pracy i przedsiębiorczości będących stymulatorem postępu cywilizacyjnego
stała się inspiracją dla realizacji pomysłu organizowania cyklicznych ekspozycji prezentujących dorobek techniczny, naukowy i kulturalny krajów świata.
Narodziny EXPO – dla nas świetne
jakkolwiek z racji zaborów nasi rodzimi wystawcy przedW początkach XIX wieku prekursorami pomysłu
stawiali osiągnięcia w odrębnych lokalizacyjnie częściach
stali się Anglicy i Francuzi, organizując wystawy krajowe.
przeznaczonych dla Rosji, Niemiec i Austrii. Zostaliśmy
Szybko się okazało, że nawet na gruncie krajowym
taka wystawa staje się okazją do współzawodnictwa
w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki. Pewnie
dlatego ideę podchwycono również w Królestwie
Polskim i w 1821 roku w warszawskim ratuszu
otwarto wystawę poświęconą krajowej produkcji.
Do 1845 roku organizowano wystawy krajowe,
a doświadczenie zdobywane przy ich organizacji zaowocowało pomysłem wystawy światowej.
Pierwsza, tzw. wielka wystawa londyńska miała
miejsce w 1851 roku i stała się wielkim sukcesem
organizatorów. Przyjęto założenie, że powierzchnia
ekspozycyjna będzie oddawana do dyspozycji poszczególnym państwom. W specjalnie na tę okazję
wybudowanym pałacu kryształowym zaprezentowano osiągnięcia 31 państw, odnotowano udział
14 000 wystawców, a ich dorobek obejrzało około
6 milionów zwiedzających. Polska była obecna, Pamiątki z poprzednich EXPO to późniejsze wizytówki miast
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zauważeni również dzięki pierwszemu w historii EXPO
złotemu medalowi przyznanemu warszawskiemu wynalazcy I. Staffelowi za „maszynę matematyczną” (niewielkie urządzenie do prowadzenia obliczeń, działające
jak współczesne kalkulatory). Idea wystawiennicza
zyskiwała u Polaków dużą popularność i starali się aktywnie uczestniczyć w kolejnych światowych wystawach,
zwłaszcza że bardzo szybko oprócz sekcji i pawilonów
krajowych zaczęły się pojawiać pawilony tematyczne.
Na wystawie paryskiej 1867 roku prezentowało się
kilka polskich firm: warszawska fabryka fortepianów
i pianin Małeckiego, atelier fotograficzne Maksymiliana
Fajansa, fabryka narzędzi metalowych Troetzera oraz
fabryka Lilpop i Rau z Warszawy. Nagrody zaczęły
zbierać polskie cukrownie. Byliśmy obecni i nagradzani
na wystawach: wiedeńskiej 1873 roku, paryskiej 1878
i 1889 roku (to wtedy pochwalono się wieżą Eiffla) oraz
w Chicago w 1893 roku. Po odzyskaniu niepodległości,
reprezentując już suwerenne państwo, byli Polacy wystawcami na EXPO w Paryżu w 1925 i 1932 roku oraz
w 1939 roku w Nowym Jorku.
Trudny wiek XX
Wiek XX nadał idei ramy prawne i w 1928 toku
w wyniku umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez
większość państw Ligi Narodów do organizacji wystaw
powołano Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych
(Bureau International des Expositions). Z oczywistych
przyczyn powrót Polski na EXPO po II wojnie światowej okazał się bardzo trudny i pojawiliśmy się dopiero
w 1992 roku w Sewilli. Od tamtej pory jesteśmy w grze,
a kolejne nasze wystawy i pawilony zyskują zasłużoną
światową renomę.
A jak jest obecnie?
Tegoroczna światowa wystawa ASTANA EXPO
2017 odbyła się w stolicy dalekiego i ciągle dla nas dość
egzotycznego Kazachstanu. Decyzja zapadła 22 listopada 2012 roku, kiedy to 152 Walne Zgromadzenie
Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych oficjalnie wybrało Kazachstan na gospodarza Expo 2017.
Kandydowało również belgijskie Liege, jednak uzyskało
w głosowaniu 44 głosy przy 103 dla Astany. Ruszyły
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więc przygotowania, a po pięciu latach i sfinalizowaniu
tego ogromnego przedsięwzięcia od 10 czerwca można było podziwiać osiągnięcia tegorocznej Światowej
Wystawy. Przez 3 miesiące, do 10 września bieżącego
roku swój dorobek prezentowało w Astanie 115 krajów
i 22 organizacje międzynarodowe, co stanowi jedną
z największych liczb uczestników w historii wystaw
światowych. Na teren wystawy przeznaczono dotychczas niezabudowaną ogromną powierzchnię, stąd całą
infrastrukturę i architektoniczne cuda cieszące oczy
zwiedzających zbudowano od zera. Do realizacji tego
ambitnego dzieła potrzeba było tysięcy robotników,
ale przede wszystkim zaangażowania światowej klasy
architektów i projektantów. Gospodarze nie żałowali sił
i środków, by zwiedzających zachwycić nie tylko tym,
co przedstawią poszczególne kraje, ale w szczególności
architekturą terenów wystawowych i organizacją imprezy.
Trzeba przypomnieć, że w nowoczesnych, śmiałych architektonicznie projektach zabudowy dużych miejskich
przestrzeni nie byli nowicjuszami, bo przecież samą
Astanę zbudowano „dopiero co” dzięki zaangażowaniu
architektonicznych wizjonerów z całego świata (o zbudowaniu tej stolicy pisałam w GdL 4_2013).
Jak się robi EXPO?
Analiza tego procesu może się nam przydać,
bo w listopadzie tego roku odbywa się kolejne Walne
Zgromadzenie Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych, podczas którego ma być dokonany wybór kraju
i lokalizacji kolejnego EXPO, a tym samym następcy
Astany. Wśród najpoważniejszych pretendentów do
tego zaszczytnego wydarzenia poza Argentyną jest
Polska, a konkretnie Łódź. Jeśli w głosowaniu poprze
nas większość reprezentujących swoje kraje komisarzy
generalnych, trzeba będzie ostro brać się do pracy, bo
kilka lat na organizację wydarzenia o światowym zasięgu
to nie jest specjalnie dużo czasu. Jeśli natomiast przegramy (czego przecież nikt nie chce), to ostre wzięcie się
do pracy pozostaje bez zmian, bo do Argentyny daleko
i trzeba sporo czasu, by uzbierać na bilet... Załóżmy
jednak, że Łódź zwycięży i sprawdźmy, jak te najbardziej podstawowe astańskie doświadczenia mogłyby
nam się przydać.

Tegoroczne EXPO rozlokowano na planie koła

EXPO
park

centrum
kongresowe

EXPO
village

EXPO
kids
amfiteatr

cyrk
galeria
handlowa
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Przedmiot analizy

ASTANA

ŁÓDŹ

Rezultat
porównania

ogromny obszar stepu
w bezpośrednim
sąsiedztwie miasta

także potrzeba
podobnej powierzchni
wystawowej
z dogodnym dojazdem

nie mamy stepu,
ale chyba da się
taki teren znaleźć, w końcu to
taki wyjątkowo
spory kampus

TEREN

ARCHITEKTURA
mamy świetnych
architektów, na
pewno coś wymyślą,
zostaną w Łodzi
sprawdzają się zarówno
dotychczas Astana górą
architektoniczne
oddzielne pawilony
pamiątki
(Sewilla), jak i jeden
wielki obiekt (Crystal
Palace w Londynie)

INFRASTRUKTURA

wszystkie media zbudowano od zera, biorąc many skąd „pociągnąć”, nie powinniśmy
chociaż z wodą pewnie mieć większych
pod uwagę ogromne
będzie trochę kłopotu
problemów
różnice temperatur
między latem i zimą

BAZA NOCLEGOWA
poza miejscami
hotelowymi do EXPO
przylega EXPO Village –
piękne, zadbane osiedle
z kilkupiętrowymi
budynkami
wielorodzinnymi, po
zamknięciu wystawy
służy mieszkańcom
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damy radę, a romiejsc w hotelach
dzin czekających
pewnie nie starczy,
na powystawowe
warto sięgnąć po
mieszkania też
pomysł z EXPO Village
nam nie brakuje

Od złota do złota, czyli po co Polakom EXPO?
Przedmiot analizy

ASTANA

ŁÓDŹ

Rezultat
porównania

BAZA GASTRONOMICZNA
NA TERENACH WYSTAWOWYCH
poza ogólnie dostępną
małą gastronomią,
z której korzystają
zwiedzający i personel,
większość narodowych
wystawców otworzyła
na miejscu własne
restauracje serwujące
narodowe potrawy

BAZA HANDLOWA
I GASTRONOMICZNA W SĄSIEDZTWIE bezpośrednio do
terenów wystawowych
przylega ogromna
elegancka galeria
handlowa z masą
sklepów, restauracjami,
barami, bankami,
punktami usługowymi
i miejscem rozrywek
dla dzieci z delfinarium
włącznie
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z uwagi na zainteresowanie odrębnościami
kulinarnymi różnych
krajów – pomysł do
skopiowania

w gotowaniu
jesteśmy dobrzy,
możemy dać
pole do popisu
również innym

co prawda takich galerii
w Łodzi nie brakuje,
ale ta musiałaby być
w bezpośrednim
sąsiedztwie wystawy

do załatwienia,
zwłaszcza że
zostanie na lata
dla mieszkańców

PRACOWNICY

Kazachstan zrobił
wszystko, by „cały
trzeba wielu naprawdę
naród zbudował
ZAANGAŻOWAswoje EXPO”. Cel
NYCH rąk do pracy
wpisywał się nurt dumy
narodowej

ten punkt może
być dość trudny
w realizacji,
ale mieliśmy
już wielkie
wydarzenia
zwieńczone
sukcesem

BEZPIECZEŃSTWO

absolutny priorytet
z wykorzystaniem
znanych współcześnie
metod i przy
zaangażowaniu
profesjonalnych służb

ogromne
zadanie dla
szczytnego
celu – absolutnie
niezbędne

musi być bezpiecznie
i od tego mamy
profesjonalistów
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Podsumowując, przy odpowiednim zaangażowaniu sił i środków jesteśmy w stanie zorganizować
kolejną światową wystawę EXPO. Biorąc pod uwagę, że
z okazji jubileuszu 25 rocznicy odzyskania niepodległości
starliśmy się o przyznanie prawa do organizacji wystawy
w Warszawie w 1943 roku – chyba już najwyższy czas
na realizację polskiego EXPO!
Na początek…
Światowe wystawy przez lata przechodziły ewolucję. Dziś nie trzeba z nowym wynalazkiem czekać
kilka lat, by pokazać go światu, stąd ideą współczesnych
wystaw światowych jest przede wszystkim promocja
poszczególnych krajów. Kraje przedstawiają więc swój
dorobek i osiągnięcia w wielu dziedzinach. Żeby można
było dokonywać porównań, dla każdej wystawy zostaje
określony motyw przewodni, co
porządkuje zakres tematyczny.
Motywem przewodnim wystawy EXPO 2017 w Astanie była
„Energia Przyszłości”. Współczesny
świat o bliższej i dalszej przyszłości
myśli nieustannie i jakiś czas temu
odkrył z niemałym zdziwieniem, że nasz apetyt na energię jakoś nie maleje, złoża, te stałe i te płynne kiedyś się
przecież wyczerpią, dlatego najlepszym rozwiązaniem
dostarczającym niewyczerpalnej energii odnawialnej dla
planety jest energia płynąca z samej natury: słońce, woda
i wiatr. O ile sami wszystkiego do końca nie zepsujemy,
to można spać spokojnie, bo pokłady energii naturalnej
są nie tylko ogromne, ale i niewyczerpalne. Trzeba ją

Architektura EXPO 2107 może się podobać

Zapewniono szeroki wybór barów i restauracji z narodowymi specjałami,
promując też swoją kuchnię

Dla dzieci było EXPO Kids

Wybudowana na EXPO galeria handlowa jest ogromna i elegancka. Zapewnia
potrzeby codzienne i te bardziej oryginalne, w tym pokazy w delfinarium
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tylko odpowiednio ukierunkować, by służyła, a nie
niszczyła. Dla przykładu
wiatr może napędzać turbiny dające energię elektryczną, ale może też pustoszyć
i równać z ziemią wielkie
obszary. Motyw przewodni
EXPO 2017 miał skłonić
narodowych uczestników
i wystawców do zastanowienia się, jak to jest u nich
z energią naturalną, który rodzaj dominuje i jak
Największy potencjał energii odnawialnej tkwi w naszych sercach i umysłach
jest, albo jak mógłby być
wykorzystany. Dla tych z marną pamięcią o temacie
Promocja nie zawsze jest łatwa
przewodnim wystawy przypomina oficjalne logo, któTemat energii przyszłości to dla wielu ogromne
wyzwanie. Jak startować z jedną elektrownią wodną czy
re w swojej kolorystyce odwołuje się do trzech źródeł
energii odnawialnej: wody (kolor niebieski), natury
kilkoma wiatrakami i paroma panelami słonecznymi
(kolor zielony) i promieni słonecznych (kolor czerwony).
zainstalowanymi w ośrodku naukowo-badawczym woKompozycja tych kolorowych elementów nawiązuje do
bec potęg gospodarczych dysponujących najnowszymi
czwartego źródła energii odnawialnej – wiatru (stąd
technologiami, dzięki którym jest możliwa produkcja
w logo wiatraczek). Dodatkowo nie tylko na terenach
np. solarnych samolotów i samochodów? Ale EXPO
wystawowych, ale i w całym mieście były obecne maskotto nie jest spotkanie najbogatszych państw świata, ta
ki EXPO 2017. To one razem prezentowały przewodni
wystawa jest dla wszystkich! Co więcej, organizatorzy
temat wystawy, czyli „energię przyszłości”, symbolizując
pokrywają koszty uczestnictwa najbiedniejszych krajów,
jej rodzaje (słoneczną, wodną, zieloną i wiatrową). Kiedy
dając im szansę na promocję i zaistnienie w wydarzeniu
więc już ustalono o czym na EXPO 2017 będzie mowa,
o międzynarodowej skali. Kraje o wysokim potencjale
potencjalni narodowi wystawcy musieli się dobrze
gospodarczym wykorzystują każdy rodzaj energii odzastanowić nad rodzajem przekazu, jakim chcieliby
nawialnej jakim dysponują, natomiast te biedniejsze czy
zainteresować innych.
najbiedniejsze starają się również na tej płaszczyźnie
Są już samochody i motocykle napędzane energią słoneczną
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EXPO nie jest spotkaniem najbogatszych krajów świata
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Polska ekspozycja i dostępne o niej informacje

jedynie wiązać koniec z końcem. Dlatego
obok zachwytu nad najnowocześniejszymi
rozwiązaniami technicznymi służącymi wykorzystaniu naturalnej energii odnawialnej
przedstawionymi przez kraje najbogatsze, zatrzymujemy się przy ekspozycjach przygotowanych
przez rozsiane na Pacyfiku maleńkie wyspiarskie
państewka, gdzie na fotografiach można podziwiać
nieujarzmioną jeszcze energię fal oceanu. Jeśli jednak
dokonalibyśmy hipotetycznego zrównania gospodarki
wszystkich krajów świata, to okaże się, że największy potencjał energii odnawialnej kryje się w… ludzkim sercu
i umyśle. Pewnie też dlatego część wystawców skupiła się
na tym aspekcie, wskazując na rolę edukacji i pokazując,
jak do wykorzystania tego,
co dala nam natura, można i trzeba przekonywać
najmłodsze pokolenia.
A my?
Na EXPO 2017
Polska zaznaczyła swój
charakter i nie jest to tylko wrażenie zwiedzającego.
Nie bez powodu 9 września 2017 roku Andrzej

11

Stefański, generalny komisarz
sekcji polskiej
wystawy
EXPO Astana 2017, odebrał
złoty medal za design
polskiej ekspozycji! Podczas
wystaw światowych każdy kraj i organizacja starają się zabłysnąć. Prezentacja własnych osiągnięć na tle tylu innych musi być przecież
na tyle ciekawa, a przy tym i oryginalna, by nie malała
kolejka chętnych do zwiedzania. Naszymi pawilonowymi
sąsiadami na tegorocznym EXPO były USA i Watykan,
Szacowne sąsiedztwo

Najpierw był
las karboński...

a to nie są „tacy sobie” sąsiedzi. Trzeba więc
było stworzyć ekspozycję zdecydowanie się wyróżniającą,
chociaż wierną przewodniej idei energii przyszłości i to
się naprawdę udało! Najpierw trzeba było postawić sobie
cele. Ustalono więc, że uczestnictwo w EXPO Astana
2017 ma w szczególności służyć:
# promocji wizerunku Polski jako nowoczesnego
kraju oraz promocji kandydatury do organizacji EXPO
w 2022 roku w Łodzi,
# wzmocnieniu relacji gospodarczych Polski
z Kazachstanem i całym rejonem Azji Centralnej,
zwłaszcza przez wspieranie polskich firm w poszukiwaniu nowych rynków zbytu, głównie w obszarach czystych technologii węglowych, nowoczesnych technologii
wydobywczych, przyszłości technologii wytwarzania
energii z węgla, technologii związanych z biomasą,
innowacyjnych maszyn i urządzeń górniczych, inteligentnych miast i budynków i rewitalizacji terenów
poprzemysłowych,
# zintegrowaniu środowiska Polaków w Kazachstanie wokół wydarzeń związanych z obecnością naszego
kraju na EXPO w Astanie,
natomiast podstawowym przesłaniem naszej
ekspozycji było zaakcentowanie włączenia się Polski do
światowej dyskusji dotyczącej zapewnienia globalnego
bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska
naturalnego.
Odpowiada temu hasło naszej obecności na
wystawie:
„Poland: CREATIVE PEOPLE, SMART ENERGY”
więc żeby ocenić, co się pod nim kryje, warto
wejść do środka, a tam…
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... potem coraz
bardziej nowoczesne
technologie węglowe

Cuda
nowoczesnej
techniki
Bezpośrednio
po wejściu powitani
przez świetnie merytorycznie i językowo przygotowanych,
a przy tym zawsze
uśmiechniętych wolontariuszy w roli
hostess w strojach
z elementami polskiego folkloru (stroje,
a zwłaszcza torebeczki dziewczyn i parzenice na spodniach
i muchach chłopców
– były zachwycające)
zwiedzający zderzali się z przełomową
polską technologią
w zakresie współczesnej energetyki związaną z zastosowaniem
Błękitny wegiel nie
okopci tradycyjnego
szanyraku
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przedstawiać, bo ta część wystawy przedstawiła między
innymi technologię niebieskiego węgla opracowaną
przez Instytut Chemicznej Przeróbki w Zabrzu. W jej
ramach węgiel poddawany jest procesowi gazyfikacji.
W efekcie nowe paliwo, zwane błękitnym węglem, wyrzuca do atmosfery o 80% mniej szkodliwych związków.
Silny akcent położono też na ciągle trwające prace nad
wykorzystaniem grafenu.
Błękitny węgiel i grafen to nasza myśl eksportowa

ogniw fotowoltaicznych z perowskitów. Ten polski wynalazek ma szansę zrewolucjonizować produkcję ogniw
słonecznych i w przyszłości zastąpić panele krzemowe.
Fotowoltaiczne ogniwa z perowskitów są elastyczne,
cienkie, ale przede wszystkim bardziej wydajne i tańsze
niż ogniwa krzemowe.
Zaczynając od karbonu
Po tej porcji nowoczesności wchodzimy do…
kopalni, bo w poszukiwaniu polskich rozwiązań dla
energii przyszłości postawiliśmy na nasze podstawowe
naturalne bogactwa. Jak wiadomo Polska węglem stoi,
chociaż nie wszystkim to się podoba. Węgiel jest jednak
nadal podstawowym źródłem energii i chociaż zdajemy sobie sprawę, że w tradycyjnym wydaniu nie jest
szczególnie ekologicznym paliwem, a Polska zmniejsza
uzależnienie od tego surowca, to z dnia na dzień nie
przestawimy się na nowe źródła energii. Tym bardziej,
że ich eksploatacja jest często droższa. Dlatego ulepszamy to, co mamy i pokazujemy innym, że nowoczesne
sposoby wykorzystania węgla wcale nie muszą kojarzyć
się z dewastacją środowiska naturalnego. Przedstawiała
to multimedialna projekcja, gdzie można było zobaczyć,
jak karboński las przeradzał się w pokłady węgla, stając
się źródłem energii. W następnej części prezentacji
poznawaliśmy współczesne sposoby wydobycia i zastosowania węgla. Dla podkreślenia osiągnięć człowieka
w tym zakresie postać ze słynnej ryciny Leonarda da
Vinci przekształca się w górnika. Dla zainteresowanych
postawiono multimedialne kioski z dostępnymi w kilku
językach informacjami prezentującymi Polskę jako oferenta nowoczesnych technologii węglowych. A mamy co
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A co po kopalni?
Wszystko to, co pozostaje po zaprzestaniu działania wielkich obiektów przemysłowych, kojarzyć się
może wyłącznie ze zniszczeniem środowiska, ale jak się
okazuje, Polska ma w rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, w tym pokopalnianych duże i cenione w świecie
osiągnięcia. Chwaliliśmy się więc na EXPO doświadczeniem w tej dziedzinie. Jako przykłady takich działań
pokazano Górę Kamieńsk z wyciągiem narciarskim na
terenach przylegających do kopalni węgla brunatnego
w Bełchatowie oraz Centrum Nauki i Sztuki na terenach
pokopalnianych w Wałbrzychu.
Zielona natura po polsku
W związku z tym, że jednym z tematów przewodnich tegorocznego EXPO była walka ze skutkami
nadmiernej emisji dwutlenku węgla do atmosfery, kolejna strefa polskiej ekspozycji prowadziła do lasu. Ta
część zawsze pękała w szwach od tłumu zwiedzających,
bo las dla mieszkańców Kazachstanu (lasy zajmują tu
powierzchnię poniżej 2%) jest absolutnym cudem natury.
Piękno polskich lasów ukazano na filmie wyświetlanym
non-stop na dużym telebimie. Na odwiedzających czekało tu sporo niespodzianek, bo dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom mogli powąchać, jak pachnie lipa czy
konwalia, sprawdzić, jakie dźwięki wydaje słowik albo
dzik. Interaktywna zabawa dla dzieci utrwalała wiedzę
o tym, czym zajmuje się leśnik, jak sadzić drzewa, co
jedzą leśne zwierzęta, a także jakie szyszki czy liście pasują
do jakich drzew. W umieszczonym obok nowoczesnym
laboratorium pokazano sadzonki drzew. Chwalimy się
nie tylko pięknem leśnej przyrody, która na ekspozycji
otaczała nas obrazem i dźwiękiem dosłownie z każdej
strony (las patrzył na nas nawet z sufitu), ale na jej tle

Od złota do złota, czyli po co Polakom EXPO?
Polski las w Kazachstanie
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Można powąchać
konwalie lub posłuchać
jak śpiewa ten ptaszek –
wystarczy nacisnąć guzik

pokazaliśmy efekty realizowanej od
kilkudziesięciu lat strategii zalesiania
kraju.
Przed wyborem regionu
– odpocznijmy na…
rozstawionych wszędzie
miękkich pufach, które zostały tak
ułożone, by przedstawiać... model
atomów węgla! A kiedy już w lesie
i na węglu odpoczęliśmy, mogliśmy Można też dopasować liście i szyszki do konkretnych gatunków leśnych drzew
się udać do ostatniej strefy obrazującej współczesne
Gry i zabawy na wolnym powietrzu…
polskie regiony, gdzie zwiedzający stawał przed dużą
konturową mapą Polski. Cztery monitory pozwalały
Obecność Polski na EXPO 2017 nie sprowadzała
obejrzeć w różnych wersjach językowych krótkie filmy
się wyłącznie do ekspozycji przygotowanej pod dachem.
o największych walorach każdego z naszych geograficznie
Dla zwiększenia atrakcyjności zorganizowano wiele
i administracyjnie odrębnych regionów.
Nie wszyscy wiedzą, gdzie dokładnie leży nasz kraj, więc warto im to pokazać
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Informacje o regionach podano przejrzyście, wykorzystując
fotografie najciekawszych i najpiękniejszych zakątków kraju
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imprez towarzyszących, w tym spotkań biznesowo-gospodarczych, wydarzeń kulturalnych i sportowych,
aby promować nasz kraj na różnych płaszczyznach. Na
szczególną wzmiankę zasługują: konferencja naukowa
połączona z prezentacją najnowszych osiągnięć z zakresu energetyki i ochrony środowiska, Dni Kariery
reklamujące ofertę polskich uczelni wyższych, spotkanie
z udziałem przedstawicieli touroperatorów z wielu krajów świata promujące Polskę jako interesujący kierunek
turystyczny, Dzień Lasu i sadzenie drzew w nowo powstającym astańskim ogrodzie botanicznym, wydanie
przez Pocztę Polską we współpracy z Polską Agencją
Rozwoju Przedsiębiorczości okolicznościowego znaczka,
Dzień Polskiego Sportu, a w szczególności zorganizowanie
w pierwszym okresie trwania EXPO turnieju piłki nożnej dla wszystkich chętnych wystawców, co niezwykle
pozytywnie wpłynęło na nasz wizerunek i przydało nam
wielkiego międzynarodowego wsparcia po dotkliwej
porażce, jaką ponieśliśmy w tym czasie w Astanie w meczu polskiej reprezentacji. Niewątpliwie zwieńczeniem
naszej aktywności na EXPO Astana 2017 stały się dni 6-7
września 2017 z obradami polsko-kazachskiego forum
gospodarczego oraz uroczystymi obchodami Dnia Polski.
Wydarzenia te zaszczycił swoją obecnością prezydent
Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą.
#
Ja więc widać, mamy powody do zadowolenia
z rosnącego prestiżu kraju, bo na EXPO Astana 2017
przedstawiliśmy ofertę Polski nowoczesnej, gdzie kreatywni, dobrze wykształceni ludzie szukają dla energii
przyszłości rozwiązań nowatorskich, chociaż związanych
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Nad wszystkim czuwał Andrzej Stefański, generalny komisarz sekcji polskiej
wystawy EXPO Astana 2017

z zasobami naturalnymi. Przekaz polskiej ekspozycji
ujęto w interesującą, wykorzystującą najnowszą technikę
i niezwykle przyjazną formę, co dostrzeżono i uhonorowano złotym medalem za design. Medale złote są
zazwyczaj pojedyncze, więc razem z Polakami mieszkającymi w Kazachstanie, którym polska ekspozycja dała
wiele powodów do dumy z kraju przodków – cieszmy
się tym bardziej!
Ekspozycje innych, często bardzo zróżnicowanych w formie wystawców będą przedmiotem kolejnego
artykułu.

Od parady do parady, czyli dzień na Expo 2017

Część 2

Od parady do parady,
czyli dzień na Expo 2017
EXPO 2017 w Astanie na wzór wszystkich poprzednich było imprezą zorganizowaną z wielkim rozmachem i żeby wszystko zobaczyć, trzeba się było nieźle nabiegać,
odwiedzając odpowiednie miejsca w odpowiednim czasie. Organizatorzy zwracali więc uwagę na właściwy harmonogram wystawowych wydarzeń oraz organizację
czasu osób zwiedzających. To spore wyzwanie, bo każdy kraj będący wystawcą EXPO
chciał się pochwalić nie tylko tym, co przedstawiał w ramach własnej ekspozycji, ale
też wieloma innymi dziedzinami, zwłaszcza dotyczącymi kultury i sztuki.
EXPO 2017 to nie tylko międzynarodowi wystawcy,
ale nawet największy cyrk świata
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W

Astanie można było skorzystać z ponad 3 tysięcy
imprez, w tym między innymi z koncertów różnych gatunków muzyki z udziałem artystów najwyższej
światowej klasy oraz obejrzeć występy najbardziej topowego cyrku świata Cirque du Soleil. Poza wydarzeniami
kulturalnymi skierowanymi do różnych grup odbiorców
organizowano dni narodowe, podczas których każdy
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Dzień rozpoczynał się poranną paradą

reprezentowany na EXPO kraj lub organizacja międzynarodowa miały swoje 5 minut
na autopromocję i prezentację osiągnięć.
Wstaje dzień
Dzień narodowy trzeba było wykorzystać jak najbardziej efektywnie, ale choćby
przygotowano niezliczoną ilość występów solistów i zespołów muzycznych prezentujących
rozmaite nurty, zorganizowano wernisaże,
odczyty, spotkania biznesowe czy prezentację rodzimej kuchni, to o tym wszystkim
należało powiadomić rzesze zwiedzających.

18

Dzień na Expo 2017
serwowane przez bohaterów dnia, część ustalała sobie
godziny najważniejszych wydarzeń, jednak najpierw
zabierano się do zwiedzania zaplanowanych na ten
dzień ekspozycji i szukano miejsca w tworzących się
kolejkach do wystawowych pawilonów.

Część korzystała z gratisowego śniadania...

Gospodarz ma pierwszeństwo
Kazachowie są narodem dumnym ze swoich
dokonań i bardzo się starają, by te dokonania dostrzegł
cały świat. Dlatego narodowy pawilon Kazachstanu,
będący największym na świecie budynkiem w kształcie
kuli, zlokalizowano w ścisłym centrum obszaru EXPO
2017 w Astanie. Ma wysokość 8 pięter i mimo ogromu
(średnica tej kuli to 90 m) wydaje się lekki, wręcz ażurowy
dzięki swoistej konstrukcji przeszklonych oczek siatki.
Wnętrze tego kolosa to przykład wielu nowoczesnych

... inni zajmowali się tworzeniem pawilonowych kolejek

Dlatego dzień wystawców EXPO zaczynał się wczesnym rankiem. Setki
wolontariuszy rozdawało ulotki z zaproszeniami na organizowane w ciągu dnia imprezy, a wystawowe alejki
EXPO przemierzały barwne, wesołe
i głośne grupy świętujących swój narodowy dzień, zachęcając wszystkich
do przyłączenia się do organizowanych
dla promocji kraju obchodów. Poranną
paradę z minuty na minutę oglądały
coraz większe grupy rozpoczynających zwiedzanie gości. Część od razu
kierowała się na gratisowe śniadanie
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Tak prezentował się
pawilon gospodarzy...
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... ze swoją konstrukcyjną siateczką

architektonicznych rozwiązań (w tym świetnie
prezentujące się podświetlane kolorowo
windy) z godnym najwyższego uznania starannym wykonaniem.
Wizja architektoniczna
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bazuje na tak ważnym
dla mieszkańców Kazachstanu symbolu
drzewa, na którego
szczycie znajduje się
gniazdo. Osią wnętrza
budynku jest więc drzewo, z uniesionymi ku
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Nawet windy mogą zachwycić
Drzewo z gniazdem – ten znaczący dla Kazachów symbol
wykorzystano w architekturze wnętrza

górze podświetlonymi konarami stanowiącymi ochronę
dla symbolizującego bezpieczeństwo „gniazda”. Zatem
zwiedzanie rozpoczynało się od najwyższej kondygnacji,
gdzie w czystej, jasnej, przeszklonej przestrzeni można
było podziwiać futurystyczną wizję kraju i jego stolicy
w roku 2050. W tej wizji poza piękną architekturą i bezpiecznym, pozbawionym zanieczyszczeń środowiskiem
miejskim szczególnie podkreślono wykorzystywanie
wyłącznie naturalnej energii, z pominięciem paliw
kopalnych.
Marzenia dotyczące przyszłości najlepiej snuć w pozycji leżącej
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Z kosmosu na ziemię
Niższe piętra prezentowały kolejno możliwości,
jakie daje konkretny rodzaj naturalnej energii. Nawiązując do przesłania tegorocznego EXPO i jego myśli
przewodniej, było więc piętro z energią kosmiczną, gdzie
naprawdę można było pokochać astronomię, czy piętro
Niewyczerpalne zasoby energii tkwią w kosmosie, tylko jak to ujarzmić?
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przedstawiające korzyści płynące z zastosowania energii
słonecznej, z nowoczesnymi solarnymi samochodami.
Na poziomie geofizycznym przedstawiono mechanizmy
powstawania, a potem okrążania przez wiatr naszej planety w podziale nie tylko na strefy geograficzne, ale i na
kolejne dni roku, można też było analizować mechanizm
powstawania różnicy wielkości opadów na Ziemi.

Od parady do parady, czyli dzień na Expo 2017

Może trzeba tam najpierw pozwiedzać, np. takim pojazdem?

Jak to jest z tymi wiatrami, nie mówiąc już o deszczu?

No i trzeba się odpowiednio
ubrać
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Dobrze, że mamy już kosmiczne samochody...
... z taaakimi słonecznymi panelami!

Prawda, że fizyka jest prosta?

W tej części ekspozycji dało się w końcu zrozumieć podstawowe prawa fizyki na przykładach analizy
ruchu ciał o różnej wielkości i masie, a powstające
w wyniku tej analizy wzory matematyczne stawały się
całkiem proste.

Piętro poświęcone energii zielonej ma ciekawą podłogę

Wśród masy eksponatów pięknie prezentowało się
wielkie wahadło Foucaulta. Przy ogromnych planszach
gier komputerowych dzieci przemieszczały kursory
ruchem swojego ciała, co dawało im ogromną frajdę.
Taka gra to niezła zabawa
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Podłogę piętra poświęconego naturalnej energii zielonej i produkcji rozmaitych cudów z biomasy
wyłożono ziarnami roślin zamkniętymi w szklanych
boksach. Spacerowicze mogli sobie wędrować od punktu stanowiącego źródło produkcji przez stylizowane
laboratoria, gdzie rozświetlonymi rurami ciągle coś
płynęło, a w menzurkach wielkości człowieka nieźle
bulgotało lub nieustannie zmieniało barwę. Na końcu
tego procesu można było powąchać np. wyprodukowane
przed chwilą perfumy.
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W laboratorium jest pełno kolorowych rur...

Na końcu procesu tworzy się coś pachnącego

... i wielkich szklanych naczyń
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Z kolei piętro poświęcone energii wodnej szumiało falami, chyba że fundowano sobie przyjemność sąsiedztwa największych wodospadów lub wodnych
zapór świata, wówczas
szum zmieniał się ryk.
Wspaniale też prezentowały się stare lub te
najbardziej nowoczesne
wodne młyny pracujące na potrzeby żądnych
wrażeń zwiedzających.
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Zadbano o strefy relaksu...

... wodna ociekała wodą

... w wiatrowej szumiał wietrzyk

A na ziemi…
Po emocjach towarzyszących zwiedzaniu pawilonu gospodarzy konieczny jest odpoczynek. Organizatorzy
EXPO zadbali o to, by strefy relaksu i czas spędzany na
wolnym powietrzu były dla osób zwiedzających przedłużeniem tematu przewodniego światowej wystawy
i przypominały o wadze naturalnej energii odnawialnej

26

dla przyszłych pokoleń. Na rozległych terenach spacerowych wśród zielonych alejek rozlokowano trzy główne
strefy relaksu nawiązujące formą architektoniczną do
myśli przewodniej EXPO. Pod pofałdowanym (jak przy
powiewie wiatru), lekkim, ażurowym dachem każdej
strefy rozstawiono miękkie pufy i kanapy, gdzie po
zwiedzeniu kolejnych pawilonów można było usiąść
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... słoneczna rzucała piękne świetlne wzory

wygody w poduszkach i pufach ukryto porty służące
naładowaniu sprzętu elektronicznego czy połączeniu
się z internetem.
Tańczyć każdy może…
Odpoczywający w cieniu nawet na chwilę nie mieli zapomnieć o harmonogramie dnia i dlatego z każdego
miejsca mieli szansę oglądania występów i popisów artystów z różnych krajów. Celem zawsze była tu promocja
kraju i zachęta do zwiedzenia odpowiedniego pawilonu.
Każdy wolny kawałek placu czy skwerku był odpowiedni
do stworzenia prowizorycznej sceny (najlepsze miejsca

w cieniu, rozprostować mocno zmęczone nogi i obmyślić
plan dalszego zwiedzania. Każda ze stref miała kojarzyć
się z innym rodzajem energii. I tak dach „słoneczny”
złożony z oddzielnych wielobocznych płyt z jednej strony
zapewniał odpoczywającym cień, z drugiej natomiast
dzięki promieniom słonecznym rzucał na ziemię piękny
świetlny wzór. Dach przypominający o sile i wartości
energii wodnej dzięki sprytnemu obiegowi zamkniętemu
cały „spływał wodą”. W jego części centralnej woda tworzyła potężny strumień wpadający do czegoś w rodzaju
cembrowiny. Kolejna strefa relaksu miała przypominać
o energii wiatrowej. Powierzchnię dachu nad osobami
wypoczywającymi pokryto tysiącami maleńkich wiatraczków, które obracały się przy każdym podmuchu,
przyjemnie szemrząc. Oczywiście w części centralnej
zainstalowano większy wiatrak, którego obracające się
śmigła nie pozwalały zapomnieć o sile żywiołu. Ponieważ
jednak odpoczywający w każdej z tak pięknie zaprojektowanych stref relaksu to ludzie XXI wieku, to dla ich
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Każdy pokaz miał zapewnioną publiczność, nieraz z czynnym jej udziałem

miały w tle pawilon gospodarzy i przynajmniej jedną
z wielu rozsianych tu wielkich rzeźb), a o publiczność nie
trzeba się było martwić, bo nie tylko zawsze dopisywała,
ale często sama włączała się do zabawy. O tym, że to
dzień szczególny (a dotyczyło to praktycznie każdego
dnia na EXPO) pamiętali przede wszystkim bohaterowie
dnia narodowego. Piękny, otoczony kwiatami amfiteatr
ze sporych rozmiarów widownią stawał się miejscem
promocji. Na świeżym powietrzu, a równocześnie pod
dachem chroniącym przed słońcem przygotowywano
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Na bohaterów dni narodowych czekał amfiteatr, a próby rozpoczynano od wczesnego rana

oficjalną uroczystość, zawsze z piękną oprawą muzyczną
i zawsze przy licznie zgromadzonej publiczności. Dla
wędrujących po terenach EXPO możliwość obejrzenia
często naprawdę egzotycznego spektaklu stanowiła
dodatkową atrakcję. Ponieważ jednak wystawców było
tak wielu, to siłą rzeczy po obejrzeniu nawet najbardziej
atrakcyjnego programu wędrowcy udawali się w dalszą
pawilonową drogę, by poznać kraje, do granic których być
może nigdy nie dotrą. Szczególnym miejscem, o którym
pamiętali gospodarze tegorocznego EXPO była sekcja
wystawowa poświęcona historii jedwabnego szlaku.
Odtwarzając trasy tej historycznej drogi napędzającej
handel ówczesnego świata nie zapomniano o miejscach
postoju dla podróżnych, gdzie i współczesny zwiedzający
EXPO mógł odpocząć, napić się tradycyjnej herbaty
i zaopatrzyć w liczne pamiątki.
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Nie każdy wie, jak wygląda bawełna albo góra lodowa

Bawełna rośnie w słońcu,
a góra lodowa to woda…
Było co oglądać, zwłaszcza że każdy kraj pokazywał się według swojego scenariusza, więc nawet tę samą
tematykę prezentowano w różnych formach. Na świecie
są kraje borykające się z problemami ekonomicznymi
oraz kraje, których rozwój gospodarczy może budzić
niekłamany podziw. A przecież obie grupy mają na EXPO
jeden cel: pokazać się z najlepszej strony, szanując przy
tym tematykę wystawienniczą. Stąd pomysły by pokazać jak wygląda uprawa bawełny (a do tego niezbędne
jest słońce, woda, i trochę wiatru) albo przypomnieć
światu, że zasoby wody słodkiej się kurczą, chociaż
zostały nam jeszcze magazyny w postaci gór lodowych
(spory kawałek takiej góry można było obejrzeć w sekcji
rosyjskiej). Nie każdy ma liczne elektrownie wodne czy
wiatrowe, ale jak ma się jedną, to można przecież wykonać jej makietę i dać zwiedzającym frajdę, umożliwiając
Fajnie jest uruchomić elektrownię
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uruchomienie takiego cacka jednym przyciskiem. W ten
sposób można było zainicjować powstanie kolejnych
faz zasilania, rozświetlając miasta, doprowadzając wodę
do ogrodów, uruchamiając produkcję w fabrykach czy
zasilając tak powstałą energią miejskie fontanny. Można
też było w ramach zabawy odciąć prąd miastu i zobaczyć, co się wówczas dzieje. Z drugiej strony pokazano
światu samochody napędzane energią słoneczną czy
„inteligentne” rozwiązania we współczesnych domach.
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Taka lodówka to marzenie

Do pieczenia chleba i wytworzenia rękodzieła też potrzeba energii

Bardzo fajnym pomysłem była energooszczędna lodówka,
w której na półkach umieszczano produkty potrzebne
na konkretną porę. Taka półka w odpowiednim okresie
czasu nie była już chłodzona, bo niby po co wyjmować
z niej przeraźliwie schłodzone owoce, których nie da
się zjeść, dopóki się trochę nie ogrzeją? Inny przykład
to pralka, do której wrzucano wszystkie ubrania, a ona
sama segregowała zawartość, uwzględniając materiał,
kolor, temperaturę i czas prania. Oczywiście mimo iż
nadal prały się w niej pozostałe rzeczy, te już wyprane
same wskakiwały do podstawionego kosza i czekały
na rozwieszenie (można było oczywiście włączyć też
program „suszenie”). Dla zmęczonych dreptaniem przygotowano replikę Villa Rosa spod Matternhornu, gdzie
mając świadomość ujemnej alpejskiej temperatury na
zewnątrz siedziało się w przyjemnym ciepełku, podziwiając obraz narciarzy za oknem i ogromne słoneczne
panele ogrzewające tę „chatkę”.
Edukacji nigdy dość
Organizatorzy pamiętali o dzieciach uczestniczących w EXPO 2017, przygotowując dla nich nie tylko
ogromny plac zabaw EXPO Kids. Opracowano wiele rozwiązań dla tych czynnie uczestniczących w zwiedzaniu.
Najmłodszym zapewniono transport
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Dla najmniejszych, by ułatwić opiekunom zwiedzanie,
zorganizowano wypożyczalnie spacerowych wózków.
Nieco starsze maluchy biegały z wiatraczkami, ucząc
się niechcący o możliwościach wiatru, te jeszcze starsze

Dreptanie w lawie ma swój urok

łowiły wirtualne ryby w wirtualnych stawach, dreptały
w lawie, wprawiały w ruch wszystko co się dało, w tym np.
wirtualne pociągi. Najstarsze dzieci chętnie uczestniczyły
w „zajęciach lekcyjnych”. Z oburzeniem komentowały
marnotrawstwo żywności i ilość produkowanych przez
współczesnego człowieka śmieci, a równocześnie z dumą
wskazywały dobre przykłady segregacji śmieci służącej
późniejszemu recyklingowi. Podczas „zajęć lekcyjnych”
Każdy by chciał prowadzić pociąg

Od parady do parady, czyli dzień na Expo 2017

Segregacja śmieci to dla dzieci oczywistość

Zadanie z rowerami to dla niektórych łatwizna

można było nie tylko rozwiązać z pełnym zrozumieniem zadania typu: Rowerzyści zespołu A poruszali się
ze średnią prędkością X, natomiast rowerzyści zespołu B
– z prędkością Y, przy czym średnia masa zawodnika
zespołu A to… kg, a w zespole B – odpowiednio o 3 kg
mniej. Jednocześnie rowery, którymi poruszał się zespół B,
były już nieco starsze i mogły rozwinąć średnią prędkość
... km/h. Oblicz…
Szczególny tłok panował na „lekcjach astronomii”, gdzie poznawano mechanizm tworzenia się
ciał niebieskich lub wybuchów na słońcu, a także na
„zajęciach z geografii”, gdzie w specjalnych tunelach walczono z huraganem lub tornado, albo też uruchamiano
erupcję wulkanu. Część najbardziej przyzwyczajona do
laptopów i smartfonów wędrowała po kolejnej sekcji
z udostępnionym przez wystawcę tabletem, zlecając
systemowi operacyjnemu konkretne zadania na tematycznie określonej przez siebie drodze zwiedzania.
Wielkim powodzeniem w sekcji austriackiej cieszyła
Przyszli astronomowie poznawali tajniki wszechświata
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Niektórzy tematykę zwiedzania powierzyli systemowi operacyjnemu

Sposób na mierzenie temperatury

Jakoś tę energię trzeba rozprowadzać. Może rurami?

się możliwość sprawdzenia, jakimi możliwościami dysponują nasze mięśnie wytwarzające energię zdolną np.
uruchomić wygaszony przy braku jej dostarczenia ekran
monitora. Najbardziej wytrwali stanowili źródło zasilania niezbędne do obejrzenia nawet krótkiego filmu lub
uruchamiali tysiące podwieszonych wiatraczków, kół
zębatych i wypełnionych różnobarwnymi rodzajami
cieczy naczyń połączonych. Skutkiem było powstanie
niezwykłych, zmieniających się obrazów i rozświetlenie
całego pomieszczenia.
Trochę wysiłku, a jaka zabawa
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Kraje, które
cierpią z powodu zbyt
małej liczby dzieci,
chwaliły się programami wsparcia dla rodzin
i pokazywały np. wyposażenie wyprawki,
którą państwo gwarantuje każdej mamie
przed rozwiązaniem.

Nie wszyscy mają 500+, ale też się
starają, dając mamom wyprawki
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Wykorzystanie luster było dosyć częstym chwytem

Sprytne wykorzystanie schodów...

Mało miejsca,
a trzeba się pokazać…
Niektórym na własną ekspozycję brakowało
miejsca, ale też sobie radzono. Efektownym pomysłem w niektórych sekcjach było wykorzystanie luster.
Świetny był również pomysł z umieszczeniem na
stopniach schodów różnych rodzajów skał i minerałów występujących w danej strefie geograficznej (nikt
z takich schodów nie zbiegał). Z kolei podstawowe
symbole języka Majów trafiły na siedziska, a bogate
przykłady flory i fauny można było umieścić w maleńkich, podświetlanych skrzyneczkach. Zadbano
też o ciekawą oprawę architektoniczną poszczególnych sekcji, tu i ówdzie można było np. wejść do
kolorowego wielościanu, by naładować komórkę
lub posurfować w internecie. Konserwatyści mogli
z kolei w tym samym celu wsiąść do starego pociągu ... skrzynek oraz siedzisk
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Zadbano
o ciekawą oprawę
architektoniczną
Tym, którzy
bez mazania
nie mogą żyć,
udostępniono
całą ścianę

i siedząc w salonce rozprostować nogi,
podczas gdy
XXI-wieczne
rozwiązania
elektroniczne
robiły swoje.
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Gdy zbliżał się wieczór, zapełniała się galeria handlowa

A wieczorem…
Gdy zwiedzający byli już naprawdę zmęczeni, w sąsiadującej z terenami EXPO eleganckiej i przestronnej galerii handlowej czekały na
nich liczne restauracje i punkty szybkiej obsługi
gastronomicznej, gdzie przy smacznym posiłku
można było przeanalizować doznania z kolejnego
dnia zwiedzania. Można też było oczywiście
skorzystać z możliwości zakupów w niezliczonych butikach, w tym światowej klasy marek.
I chociaż po wielu godzinach dreptania niewielu
zachowało jeszcze siły na dalsze zwiedzanie,
odkładając je na kolejny dzień, to do domu
raczej nikt się nie spieszył, bo każdego wieczoru
organizowano finałową paradę. Kolorowy pokaz
przyciągał tłumy widzów, zwłaszcza że po zmroku
towarzyszyła mu bogata iluminacja budynków
i fontann. Pożegnanie dnia należało w tej paradzie do bohaterów EXPO, stąd żegnała nas złota
energia słoneczna, zielona z naturalnych roślin,
mocno czerwona energia geotermalna, wodna
w postaci błękitnych kropel, czy wiatrowa (tę
dla zachowania właściwej prędkości reprezentowali piloci szybowcowi, przemieszczając się na
wrotkach). Kiedy zaś po zakończeniu wieczornej
parady tłumy opuszczały teren EXPO, żegnane
serdecznie przez (pracujących ciężko przez cały
dzień i zawsze profesjonalnych) wolontariuszy,
wiedziały, że przyjdą tu następnego dnia, by
zobaczyć coś nowego i optymistycznego, coś co
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Otwierali paradę, żegnając dzień, niestrudzeni wolontariusze

Żegnała się z widzami zielona energia...

... energia słoneczna
... geotermalna

... wodna
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... i wiatrowa

Wszystkiemu towarzyszyły przepiękne iluminacje

być może już w niedalekiej przyszłości dzięki energii
przyszłości nie będzie tylko nowatorskim rozwiązaniem
ale trafi pod strzechy.
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EXPO to świetne wydarzenie, warto więc wybrać
się na kolejne! Jestem przekonana, że gospodarzem
EXPO 2022 będzie Łódź. Do zobaczenia!
q

Andrzej Stanisław Stefański, komisarz
generalny Sekcji Polskiej Międzynarodowej
Wystawy EXPO 2017 w Astanie
• Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
• Laureat Nagrody Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa „Polonia” im. Floriana Znanieckiego
za pracę magisterską.
• Wieloletni pracownik handlu zagranicznego,
przedsiębiorca.
• Dyplomata ambasad RP w Astanie i Baku,
akredytowany w Kazachstanie, Kirgizji oraz
Azerbejdżanie i Turkmenistanie.
• 22 marca 2016 r. powołany przez Radę Ministrów na stanowisko komisarza generalnego
Sekcji Polskiej Międzynarodowej Wystawy
EXPO 2017 w Astanie w Republice Kazachstanu.
• 23 lutego 2017 r. wybrany przez uczestników
III Spotkania Międzynarodowych Uczestników
ASTANA EXPO 2017 na członka Komitetu Sterującego Kolegium Komisarzy.
• 9 września 2017 r. odebrał – w imieniu Polski
– Złotą Nagrodę za najlepszy pawilon ASTANA
EXPO 2017 w kategorii design.

