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          Miasta od zawsze powstawały po to, aby ich 

mieszkańcom żyło się lepiej i wygodniej. To one 

były i są miejscem, gdzie toczy się życie wielu z nas. 

W miastach na całym świecie jest łatwiej zdobyć 

wykształcenie, znaleźć pracę, czy zapewnić sobie 

rozrywkę. To główne powody, dla których 50% ludzi 

na świecie mieszka dziś w miastach, a do 2050 roku 

będzie to aż 70%.

Miasta są również miejscem, w którym kumulują się  

największe problemy ekonomiczne, społeczne,  

środowiskowe i przestrzenne dzisiejszego świata. 

Postępująca urbanizacja wymusza na ludzkości ciągłe 

poszukiwanie odpowiedzi na palące problemy miast,  

ale jest również szansą na odnowę i odrodzenie.  

Jednym z priorytetów dla współczesnych władz  

jest przywrócenie grup wykluczonych tak, aby każdy 

człowiek miał szansę na aktywne funkcjonowanie  

w swoim otoczeniu. Dzięki temu, każdy mieszkaniec  

miasta powinien czuć się w nim dobrze, bezpiecznie  

i stanowić jego część,  Bowiem to ludzie tworzą miasta.

Polska chcąc włączyć się w globalny dialog kandyduje 

do organizacji International EXPO 2022, i jako temat 

Wystawy proponuje rewitalizację obszarów miejskich 

pod hasłem: „City Re:Invented” – temat, który stanowi 

globalne wyzwanie i niezbędny warunek dla dalszego 

rozwoju miast i w konsekwencji państw na całym  

świecie.

Dołącz do opowieści o tym, jak nasze życie staje się lepsze.

          The purpose of cities was always to make the life 

of their inhabitants better and more comfortable. 

They always have been and still are the place where 

many of us live. City dwellers around the world find 

it easier to obtain education, find jobs or be enterta-

ined. These are the main reasons why 50% of today’s 

world population live in cities; this number is expec-

ted to be as high as 70% by 2050.

It’s also in cities where the biggest economic, social, 

environmental and spatial problems of the contempo-

rary world are concentrated. Ongoing urbanization 

processes force mankind to constantly look for  

answers to the most pressing problems facing cities,  

but they are also a chance for renewal and rebirth.  

Reintegration of socially excluded groups back into  

the wider community, so as to ensure that everyone  

can actively function in their environment, has been 

one of the priorities of contemporary policy-makers  

in order to make each inhabitant feel happy and safe 

and perceive themselves as a part of the city, because  

it’s the people who create cities.

In order to join the global dialogue, Poland is seeking 

to host International EXPO 2022; the proposed theme 

of the Exhibition is urban renewal under the motto 

‘City Re:Invented’, a theme constituting a challenge for 

the world at large and a condition sine qua non for 

the continued development of cities around the world.

Join our story on how to make our lives better.
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REWITALIZACJA GLOBALNIE

MIDDLE EAST
Reclaiming areas destroyed by industry; sustainable  
development of cities, support for local economy,  
improving living conditions and developing abilities  
connected with culture and urban heritage protection

BLISKI WSCHÓD
Zagospodarowanie przestrzeni zniszczonej przez przemysł; 
zrównoważony rozwój miast, wspieranie lokalnej gospo-
darki, poprawa warunków mieszkaniowych i budowanie 
umiejętności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego 
i miejskiego

SOUTH AMERICA
 Revitalization processes as the driving force 

behind economic growth (stimulating  
the construction and tourist industries,  

and entrepreneurship development programs)

AMERYKA POŁUDNIOWA 
Procesy rewitalizacyjne jako motor  

ożywienia gospodarczego (stymulacja  
sektora budowlanego i turystycznego,  

program pobudzania przedsiębiorczości)

AFRICA
Challenges related to the rapid growth of city 
populations and demand for basic public services, 
so-called slum upgrading and mass housing and 
renewable energy sources

AFRYKA
Wyzwania związane z gwałtownym wzrostem  
populacji miejskiej i zapotrzebowaniem na podsta-
wowe usługi publiczne tzw. slum upgrading i mass 
housing, a także odnawialne źródła energii

ASIA
Reform of work culture, revival of industry  
and support for local communities (including  
the development of high quality medical services), 
regional revitalization and stimulating innovation 
in small and medium enterprises

AZJA
Reforma stylu pracy, ożywienie przemysłu oraz 
wspieranie lokalnych społeczności (w tym rozwój 
wysokiej jakości usług medycznych), regionalna 
rewitalizacja i pobudzanie innowacyjności małych 
i średnich przedsiębiorstw

EUROPE
Waste management, environmentally-friendly 
transport, conservation of cultural heritage

EUROPA
Gospodarka odpadami, transport przyjazny
dla środowiska, Konserwacja dziedzictwa  
kulturowego

Source: based on KPMG Report: Political Science Analy-
sis, 2015 and a survey conducted by Polish diplomatic 
missions in the world in 2014.

COUNTRIES VERY INTERESTED IN URBAN RENEWAL
KRAJE BARDZO ZAINTERESOWANE REWITALIZACJĄ
COUNTRIES WHICH CARRY OUT URBAN RENEWAL PROCESSES
KRAJE PROWADZĄCE DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE
COUNTRIES NOT INTERESTED IN URBAN RENEWAL 
KRAJE NIEZAINTERESOWANE REWITALIZACJĄ
NON-BIE COUNTRIES
KRAJE NIEBĘDĄCE CZŁONKAMI BIE

REVITALIZATION GLOBALLY

          Jednym z największych wyzwań współczesnego świata  

jest gwałtowna urbanizacja. Jako wyraźnie wyodrębnione  

zagadnienie rewitalizacja pojawia się w podobnej intensy- 

wności na wszystkich kontynentach i niemal we wszystkich  

krajach. Jej definicja na świecie jest różna, jednak niezależnie 

od długości i szerokości geograficznej, rewitalizacja  

odwołuje się do podnoszeniA jakości życia.

Przez globalne trendy urbanizacyjne, koncentrujące się  

wokół zrównoważonego rozwoju miast, zainteresowanie  

rewitalizacją będzie wzrastać.  

          Rapid urbanization is one of the greatest challenges facing 

the contemporary world. Revitalization as a distinctly separate 

issue is present with similar intensity on every continent and in 

almost every country. Although its definition varies throughout 

the world, the concept always refers to improving the quality  

of life, regardless of geographic coordinates.

Due to global urbanization trends, focusing on sustainable 

development of cities, interest in the concept of revitalization 

will be gradually increasing.  
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POLAND. A SYMBOL OF CHANGE
POLSKA. SYMBOL PRZEMIAN

          Polska to dynamicznie rozwijające się państwo 

położone w Europie Środkowo-Wschodniej, członek 

Unii Europejskiej i NATO. Podobnie jak inne kraje tego 

regionu, w ostatnich latach dokonała skoku cywili-

zacyjnego i jest doskonałym przykładem zrównowa-

żonego rozwoju społecznego i gospodarczego.  

Jednym z impulsów rozwojowych przemian stała się 

kompleksowa i zintegrowana rewitalizacja  

obszarów miejskich.

Przez cały kraj przetacza się proces modernizacji  

i przemian. Miasta i regiony stają się bardziej przyjazne 

mieszkańcom, a aktywne społeczeństwa włączają się  

w dialog i wspólne rozwiązywanie problemów; anga-

żują się w tworzenie lepszej przyszłości dla kolejnych 

pokoleń.

Pozycja Polski na tle Europy i świata konsekwentnie 

rośnie, m.in. dzięki zasobom ludzkim, ponieważ Polska 

to kraj ludzi przedsiębiorczych, który rozwija się  

dzięki kreatywności i wiedzy swoich obywateli.  

Pod względem ekonomicznym, rozwijają się zarówno 

tradycyjne gałęzie przemysłu takie jak energetyka,  

budownictwo, przemysł maszynowy i samochodowy, 

czy przemysł meblarski,  jak i nowoczesna gospodarka 

oparta na wiedzy, w tym m.in. zaawansowany techno-

logicznie przemysł.

Polska posiada doświadczenie w organizacji między-

narodowych imprez na dużą skalę - w ostatnich  

latach organizowano tu m.in. Mistrzostwa Europy 

w piłce nożnej UEFA EURO 2012, Konferencję Narodów 

Zjednoczonych, tzw. Szczyty Klimatyczne, Szczyt NATO, 

czy Światowe Dni Młodzieży 2016.

          Poland is a dynamically developing country  

in East-Central Europe, a member of the European 

Union and NATO. Like other countries in the region, 

Poland made a civilizational leap forward in the recent 

years and is a perfect example of  sustainable social  

and economic development.  A comprehensive and inte-

grated revitalization of urban areas has been one of 

the driving forces behind these developmental changes.

The entire country is now the arena of modernization 

and transformation processes. Cities and regions  

become more friendly to their inhabitants, while  

active communities participate in dialogue, work  

together to solve their problems solving and commit 

to building a better future for next generations.

Poland’s position in Europe and the world is conti-

nuously growing, thanks to such strengths as our  

human resources - Poland is a country of enterpri-

sing people, one that develops through creativity  

and knowledge of its citizens. From an economical 

point of view, development can be seen both  

in traditional industry branches, such as electric  

power, construction, engineering, automotive  

or furniture, as well as in modern knowledge-based 

economy , including technologically advanced industry.

Poland has a lot of experience in organizing large-

-scale international events - in recent years, our 

country hosted the UEFA EURO 2012 European Football 

Championship, the United Nations Climate Change  

Conference, the NATO Summit or the World Youth Day 2016.
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ŁÓDŹ. DISCOVERED ANEW
ODKRYTA NA NOWO

          Łódź, położona w samym sercu Polski, to jeden  

z największych na świecie „poligonów rewitalizacyj-

nych”. To miasto, którego mieszkańcy mają w DNA  

wpisaną: kreatywność, przedsiębiorczość i energię  

do działania. Najbardziej dynamiczny rozwój  

Łodzi wiąże się z budową przemysłu włókienniczego 

w XIX wieku, a ówczesną dynamikę przemian stawia się 

jako rekordowy przykład w skali światowej. Filarem 

miasta był przemysł tekstylny, który nie przetrwał 

okresu burzliwej transformacji, następującego  

po obaleniu komunizmu i gospodarki centralnie  

planowanej. Z tego spektakularnego upadku Łódź 

dziś równie spektakularnie się podnosi, ponieważ  

ma wyjątkowy pomysł na swoje odrodzenie  

– rewitalizację i przemysły kreatywne. 

Dzisiaj Łódź jest pionierem i liderem działań rewitaliza-

cyjnych w Polsce i na świecie. Od początku, JEJ celem było 

prowadzenie synergicznych działań wszystkich zainte-

resowanych - władz miasta, mieszkańców, biznesu, przy 

wsparciu środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej. 

 

Pierwotnie, rewitalizacja miała charakter pojedyn-

czych działań, następnie uruchomiono programy pilo-

tażowe, których celem było zarówno przeprowadzenie 

głębokich badań jak i przemiana przestrzeni - ekono-

micznej, społecznej i urbanistycznej. Dziś prowadzo-

ny jest tu jeden z największych na świecie projektów 

kompleksowej przemiany miasta, obejmujący ponad 

1600-hektarową, unikatową pod względem historycz-

nym, XIX-wieczną poprzemysłową strefę śródmiejską 

zamieszkaną przez niemal ¼ mieszkańców aglomeracji.

Łódź, położona na przecięciu międzynarodowych  

szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych  

staje się również centrum przemian i odnowy miasta. 

Rewitalizacja jest tu rozumiana jako proces otwarty, 

związany ze stałym podnoszeniem jakości życia.

          Łódź, situated in the very heart of Poland,  

is among the world’s biggest “revitalization  

testing grounds”. Creativity, initiative and energy  

are inscribed in its inhabitants’ DNA. Łódź experien-

ced its most rapid development in the 19th century, 

when the textile industry was built, and the speed 

of these changes is still considered as the fastest 

in world history. The textile industry, which was 

the city’s foundation, did not survive the turbulent 

transformations after the fall of communism  

and its centrally-planned economy. Today, after  

a spectacular collapse, Łódź is experiencing an equal-

ly spectacular revival thanks to its unique agenda, 

focused on urban renewal and creative industries.

Today, Łódź is a pioneer and a leader of revitaliza- 

tional activities in Poland and in the world. From  

the very beginning, its objective was to ensure that 

all interested parties - city authorities, inhabitants,  

entrepreneurs, supported by domestic and European 

Union funds, cooperate to achieve a common goal.   

Initially, revitalization took the form of isolated  

actions; later, pilot studies were launched, aimed  

at carrying out thorough research into economic,  

social and urban spaces, as well as transforming 

them. Today, we are conducting one of the world’s 

biggest comprehensive city transformation projects, 

involving a historically unique 19th-century post- 

industrial downtown area, where almost ¼ of  

the agglomeration’s inhabitants currently live,  

spread over more than 1600 hectares of land.

Łodź is situated at the intersection of international 

road and railway communication routes, now also  

becomes the center of city transformation and rene-

wal. Here, revitalization is seen as an open process, 

leading to a constant improvement of quality of life.
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EXPO 2022 LOCATION
25 ha

RETURN TO THE CENTER
POWRÓT DO CENTRUM

ŁÓDŹ

          Polska leży w centrum Europy, Łódź w centrum 

Polski, a teren EXPO jest zlokalizowany w samym  

centrum miasta, co wpływa na dogodny przyjazd  

dla każdego mieszkańca świata.

Już dziś, w ciągu mniej niż dwóch godzin do Polski  

docierają mieszkańcy całej Europy Środkowo-Wschod-

niej, Skandynawii oraz krajów niemieckojęzycznych.  

2 - 3 godzinny lot z Polski wystarcza, aby dotrzeć  

do niemal całej europy Zachodniej. Wydłużając lot  

o kolejną godzinę, jesteśmy w stanie dotrzeć na Bliski 

Wschód i objąć zasięgiem dużą część Afryki Północnej.  

Ponadto, w zasięgu 2 godzin jazdy samochodem znajduje 

się 10 mln potencjalnych odwiedzających wystawę,  

a do 2022 roku w promieniu 5 godzin jazdy samochodem  

od Łodzi mieszkać będzie niemal 37 mln osób.

Łódź chce, by Wystawa powróciła do swych śródmiej-

skich korzeni, do serca miasta. Dzięki takiemu podejściu 

nie tylko będzie MOŻNA mówić o rewitalizacji, ale rów-

nież zastosować ją w praktyce. Ponadto, odwiedzający 

będĄ mieli możliwość obserwacji procesu przemiany 

miasta. Oznacza to wyjątkową sposobność zapozna- 

wania się z tematyką Wystawy „na żywym organizmie”.

          Poland is located in the center of Europe, Łódź 

in the center of Poland, and the EXPO site is situated 

in the very center of the city, which means it will be 

easily accessible for everyone in the world.

Even today, Poland can be reached from all of East-

Central Europe, Scandinavia and German-speaking 

countries in less than two hours. A 2-3 hour flight 

from Poland is enough to get to almost any location 

in West Europe. Make the flight an hour longer,  

and you can reach the Middle East and a large part  

of Northern Africa. 

What is more, 10 million potential visitors to the exhi-

bition live within a 2 hour drive, and by 2022 a 5-hour 

drive will suffice for almost 37 million potential 

visitors to get to Łódź.

Łódź wants the Exhibition to return to its urban  

roots, to the very heart of the city. This approach  

will not only let us talk about urban renewal,  

but also implement it in practice. Moreover, visitors 

will be able to witness the transformation process  

of a city, providing them with a unique opportunity  

to explore the Exhibition themes “on a living organism”.

EN PL
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DIMENSIONS OF URBAN RENEWAL
ASPEKTY REWITALIZACJI

          Prezentowana problematyka będzie dotyczyć 

wszystkich aspektów rewitalizacji – od przywraca-

nia obszarom miejskim społecznej użyteczności,  

po wyzwalanie ich potencjału oraz wpływanie  

na poprawę jakości życia mieszkańców miast. 

Tematy uzupełniające umożliwią spotkania  

i dyskusje na styku odmiennych kultur, różnych  

punktów widzenia i osobowości. Staną się inspiracją  

i punktem wyjścia do przyszłego rozwoju miast,  

zgodnie z hasłem „City Re:Invented”. 

Urban Re:Generation

Urban renewal. The program will make an excellent  

interdisciplinary platform, enabling practitioners of urban 

renewal process management to exchange their knowledge.

Miejska Regeneracja. Program ekspercki, stanowiący  

platformę do wymian wiedzy dla praktyków z całego świata, 

którzy zajmują się zarządzaniem procesami rewitalizacyjnymi.

Urban Heroes

THE City is THE people. Expo 2022 will become an opinion 

- sharing platform for the most active citizens – local 

leaders, animators and activists from various countries.

Miasto to ludzie. EXPO 2022 STANIE SIĘ PLATFORMĄ WYMIANY 

OPINII NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW – LOKALNYCH 

LIDERÓW, ANIMATORÓW I AKTYWISTÓW z różnych krajów.

City Works

THE City Works. The city works. The theme will be an opportu-

nity to present programs for stimulating professional creati-

vity and development of entrepreneurship during Expo 2022.

Miasto Pracuje. TEMAT STANIE SIĘ OKAZJĄ DO ZAPREZENTO-

WANIA PODCZAS EXPO 2022 PROGRAMÓW POBUDZANIA ZA-

WODOWEJ KREATYWNOŚCI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

City Break

Where ideas are born. The theme is an opportunity  

to present an unconventional perspective of the city,  

and to think creatively about the new definition of a citizen.

Tam, gdzie rodzą się idee. TEMAT POZWALA ZAPREZENTOWAĆ 

NIEKONWENCJONALNE SPOJRZENIE NA MIASTO, A TAKŻE TWÓR-

CZO ZASTANOWIĆ SIĘ NAD NOWĄ DEFINICJĄ MIESZKAŃCA. 

CityZen 

Searching for sustainable time. Solutions introduced 

into the physical and social spaces in the city, helping 

its inhabitants find their inner balance.

W poszukiwaniu zrównoważonego czasu. ROZWIĄZANIA 

W PRZESTRZENI FIZYCZNEJ I SPOŁECZNEJ MIASTA, POMAGAJĄCE 

MIESZKAŃCOM ZNALEŹĆ WEWNĘTRZNĄ RÓWNOWAGĘ.

City Beats 

City vibes. Expo 2022 will allow those who look  

for emotions and experiences related to the artistic 

creation to journey around the rediscovered city.

Rytm Miasta. EXPO 2022 UMOŻLIWI PODRÓŻ PO MIEŚCIE 

ODKRYTYM NA NOWO DLA TYCH, KTÓRZY POSZUKUJĄ EMOCJI 

ZWIĄZANYCH Z TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ.

Home in the City

My place on Earth. Expo 2022 will become a platform 

for restoring the citizens’ identity and ties to public 

spaces.

Moje miejsce na Ziemi. EXPO 2022 STANIE SIĘ PLATFORMĄ 

PRZYWRACANIA MIESZKAŃCOM TOŻSAMOŚCI I WIĘZI  

Z PRZESTRZENIĄ PUBLICZNĄ.

          The issues discussed here will touch upon  

all dimensions of urban renewal – from restoring 

the social utility of urban areas to releasing their 

potential and contributing to the improvement  

in the citizens’ quality of life. 

The subthemes will enable meetings and discussions 

at the intersection of different cultures, perspectives 

and personalities. They will become an inspiration 

and a starting point for the future development of 

cities, in accordance with the motto “City Re:invented”.
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BENEFITS FOR PARTICIPANTS
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

          EXPO przykuwa na kilka miesięcy uwagę społecz-

ności międzynarodowej, nie tylko odwiedzających 

Wystawę, ale także czołowych polityków, gremiów 

naukowych, przedsiębiorców. Uczestnicy EXPO –  

państwa, miasta, regiony, korporacje – na kilka 

miesięcy pozostają w kręgu zainteresowania mediów 

całego świata. EXPO jest zatem doskonałą okazją  

do zaprezentowania się światu, promowania  

własnych dokonań, produktów/rozwiązań.

Z doświadczeń, które będą prezentowane podczas  

Wystawy, mogą korzystać wszyscy – od czołowych  

decydentów państwowych, przez władze samorządowe, 

żywotnie zainteresowane miejską problematyką, po duże  

         EXPO holds the attention of the international 

community for a couple of months, not only those 

who visit the Exhibition, but also leading politicians, 

academic circles, entrepreneurs. EXPO participants  

– countries, cities, regions, and corporations will 

experience the spotlight of media from all around  

the world. EXPO is a great opportunity to present  

yourself, your achievements, products/solutions  

to the whole world.

Experiences presented during the Exhibition can be used 

by everyone – from leading government decision-ma-

kers, through self-government authorities interested  

in urban topics, to large and small non-governmental  

organizations, foundations, associations as well as 

scientific and business communities. EXPO is a place where 

you can gain knowledge that you can share with others, 

for the benefit of your own community and yourself.

The EXPO 2022 concept should also facilitate business 

networking – a platform for sharing experiences and 

initiating collaboration will be provided to compa-

nies from many sectors, including public utilities  

and urban transportation organizations and institu-

tions, architects or construction companies, as well 

as IT, smart city and new technology providers.

Following numerous business events organized 

during EXPO 2022, Poland and Łódź will become  

a depository of numerous business contacts to  

companies and corporations from all over the world 

that are interested in cooperating in areas and indu-

stries related to urban renewal. It is an opportunity 

for other countries and cities to execute their own 

urban renewal projects as part of public and private 

partnerships, B2B, around the world.

EN

PL

i małe organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzysze-

nia, czy też środowiska naukowe i biznesowe. EXPO  

to miejsce, w którym chłonie się wiedzę, by przekazywać  

ją dalej, ku korzyści swoich środowisk i samych siebie.

Koncepcja EXPO 2022 sprzyjać też będzie współpracy 

biznesowej – platformę wymiany doświadczeń i ini-

cjowania współpracy zyskają przedsiębiorcy z wielu 

branż, m.in.: organizacje i instytucje zajmujące się 

usługami publicznymi, transportem miejskim,  

architekci czy firmy budowlane, a także firmy  

z branż IT, smart city i nowych technologii. 

Dzięki licznym wydarzeniom biznesowym organizowanym 

w trakcie trwania EXPO 2022, Polska i Łódź staną się 

depozytariuszami licznych kontaktów biznesowych  

do firm i korporacji na całym świecie, zainteresowa-

nych współpracą w dziedzinach i branżach powiąza-

nych z rewitalizacją. Jest to okazja także dla innych 

państw i miast do realizacji wspólnych projektów 

rewitalizacyjnych w ramach partnerstwa publiczno-

-prywatnego oraz B2B realizowanych na całym świecie.
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WORLD EXPOSITIONS
WYSTAWY ŚWIATOWE

          Wystawy Światowe EXPO to największe wystawy 

prezentujące dorobek kulturowy, naukowy i tech-

niczny państw, narodów, społeczeństw i społeczno-

ści świata. Cyklicznie są organizowane od połowy 

XIX wieku i dziś są uznawane za jedne z największych 

wydarzeń międzynarodowych. 

Każda wystawa ma swój unikatowy temat, który  

stanowi odpowiedź na globalne wyzwania ludzkości. 

Polska jest kandydatem do ORGANIZACJI International 

EXPO w roku 2022. Prawa do organizacji EXPO są przy-

znawane przez państwa członkowskie Międzynarodo-

wego Biura Wystaw w Paryżu (BIE). każde ze 168 państw 

należących do BIE ma jeden głos. Aby zostać organiza-

torem wystawy, należy uzyskać minimum 50% poparcia 

w głosowaniu, które odbędzie się w listopadzie 2017 roku.

          EXPO World Expositions are the largest exhibitions 

presenting cultural heritage and scientific and techni-

cal achievements of countries, nations, societies and 

communities around the world. Organized periodically 

since the second half of the 19th century, today they 

are deemed one of the biggest international events. 

Each exposition has its own unique theme, an answer  

to global challenges the mankind must face. Poland  

is seeking to host the International EXPO in 2022.  

Hosting rights are awarded by the member countries 

of the International Exhibitions Bureau in Paris (BIE). 

Each of 168 member countries has one vote. In order to 

host the EXPO, a country must receive at least 50% votes 

during the vote, which will be held on November 2017.

EN PL
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          EXPO 2022 Łódź Polska will be about a city  

and its relationship with its inhabitants; it will  

answer questions about the challenges currently  

facing all the countries in the world , thus starting 

an international discussion about the renewal of 

urban agglomerations. It will also present a range 

of proven urban renewal practices and solutions.

EXPO 2022 Łódź Polska will be organized in an effective, 

well-balanced and efficient way. Almost 75% infra-

structural projects prepared for the purposes of EXPO 

will be completed in their target form. In addition, 

about 80% of exhibition visitors will reach the EXPO 

AREA by train. 

EXPO 2022 Łódź Polska will be one of the biggest events 

of 2022 in the world. We want to make this exhibition 

relevant both for us and for you.

Join us in working on bringing EXPO 2022 Łódź Polska 

to the world!

EXPO 2022 
ŁÓDŹ POLSKA

          EXPO 2022 Łódź Polska będzie dotyczyć miasta  

i jego relacji z mieszkańcami; odpowie na pytania  

dotyczące zadań i wyzwań, z którymi w dzisiejszych 

czasach zmagają się wszystkie kraje na świecie,  

a także rozpocznie międzynarodową debatę na temat 

odnowy miejskich aglomeracji. Zaprezentuje także 

szereg przetestowanych już rozwiązań i dobrych 

praktyk w zakresie rewitalizacji.

EXPO 2022 Łódź Polska będzie realizowane w sposób efek-

tywny, zrównoważony i skuteczny. Niemal 75% inwestycji  

infrastrukturalnych przygotowanych na EXPO będzie 

zrealizowanych w docelowym kształcie. Dodatkowo, 

około 80% wszystkich zwiedzających dotrze na teren 

wystawy pociągiem. 

EXPO 2022 Łódź Polska będzie jednym z największych  

wydarzeń 2022 roku na świecie. pragniemy, aby ta wystawa 

była istotna zarówno dla nas, jak i dla ciebie.

dołącz do wspólnego tworzenia expo 2022 Łódź Polska!

EN PL

FUTURE
RE:INVENTED

VISUALIZATION: Łódź  EXPO Masterplan designed by SUD
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