
Szanowni Państwo, 

 

Zaraz po tym, jak pogratulowałam burmistrzowi Buenos Aires 

organizacji Expo International, obiecałam sobie, że taka ilość 

pozytywnej energii jaką udało się nam zgromadzić wokół 

Łodzi podczas starań o jedną z największych światowych 

imprez nie może się zmarnować.  

 

Obiecałam łodzianom EXPO i zrobię wszystko, aby wystawa 

Expo się w Łodzi odbyła.  Dlatego podjęłam decyzję, aby 

Łódź ubiegała się o organizację w 2024 roku 

międzynarodowej Wystawy EXPO Horticultural, poświęconej 

nie tylko rewitalizacji, ale także kształtowaniu miejskiego 

krajobrazu oraz wykorzystaniu  potencjału zieleni w miastach.  

 

Expo Horticultutural to też tzw. małe EXPO, do którego 

prawa do organizacji przyznaje Międzynarodowe Biuro 

Wystaw Światowych oraz organizacja AIPH. 

 

To doskonałe przygotowanie naszej poprzedniej aplikacji 

otworzyło nam drogę do ubiegania się o kolejną imprezę o 

zasięgu ogólnoświatowym. Zbudowaliśmy rozpoznawalność 

Łodzi, a władze BIE same zachęciły nas do zainteresowania 

się tą wystawą i zarekomendowały naszą kandydaturę. 

Sekretarz Generalny AIPH odwiedził już Łódź i pozytywnie 

ocenił pomysł zorganizowania Wystawy.  

 

Dzięki Expo 2024 powstanie Centralny Park Miejski o 

powierzchni przeszło 70 ha, którego utworzenie będzie 

możliwe dzięki rozbudowie i rewaloryzacji Parków 3 Maja i 

Baden-Powella.  

Wystawa odbędzie się nie tylko tam, ale także w innych 

łódzkich parkach, które dzięki temu odmienimy. Powstaną w 



nich ogrody tematyczne i pawilony ogrodowe, które po Expo 

będą służyć łodzianom jako kawiarnie, restauracje i inne 

przestrzenie publiczne. Parki te połączymy szlakiem 

turystycznym, dedykowanym głównie rowerzystom.  

 

Szacujemy, że trwającą pięć miesięcy wystawę odwiedzi 

przynajmniej 4 mln gości. Nakłady na zaaranżowanie terenu 

Wystawy nie przekroczą 100 mln euro, z czego około 70% 

pokryją wpływy z biletów, od sponsorów i usług 

towarzyszących. Na pozostałe wydatki będziemy poszukiwać 

źródeł finansowania z funduszy unijnych oraz funduszy na 

ochronę środowiska.  

 

Tematem naszej wystawy będzie „Nature of the City – Natura 

Miasta”, który wyraża chęć kontynuacji idei miasta jako 

miejsca do życia w przyjemnym otoczeniu – miejsca życia, 

pracy, mieszkania oraz odpoczynku, rozrywki i rekreacji.  

Mam nadzieję, że EXPO 2024 będzie kolejnym 

przedsięwzięciem wokół którego zbudujemy szeroką koalicję 

na rzecz Łodzi.  

A to już się dzieje, o czym świadczy obecność pana 

marszałka, partnerów społecznych i rektorów największych 

łódzkich uczelni.  

 

Liczę także, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, z którym 

ramię w ramię walczyliśmy o Expo 2022 poprze nowy projekt 

i będziemy mogli wspólnie współpracować na rzecz Polski i 

Łodzi. Rozmowy w tej sprawie już się rozpoczęły i mam 

wielką nadzieję, że Wystawa uzyska poparcie premiera 

Glińskiego i rządu  i będziemy mogli razem współtworzyć ten 

wyjątkowy w skali kraju projekt.  

 

Dziękuję za uwagę 



 

 


