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Polska zachwyca wMediolanie
A Wewłoskiej stolicymody trwamiędzynarodowe EXPO 2015. Na wielkiej wystawie nie brak Polski
A Nasz pawilon, obudowany skrzynkami na jabłka, z ogrodem na dachu, przyciąga tłumy turystów

O
tym, że na przed-
mieściachznajdu-
je się EXPO 2015
Mediolan chwali
się na każdym

kroku.Każdyotymmówi,każ-
dy już je widział albo planuje
wizytę.Wszystkie środki tran-
sportu,budynki iwitrynyskle-
powemieniąsiękolorowymlo-
gomiędzynarodowejwystawy.
Śmiało można powiedzieć –
Mediolan żyje ekspozycją.

CzymjestEXPO?Toświato-
wa tradycja, kilkumiesięczna
impreza,któracorokujestwin-
nym kraju. Na ogomnym tere-
nieposzczególnepaństwausta-
wiają swoje pawilony, gdzie
chwaląsię tym,comająnajlep-
szego.W tymrokuorganizacja
przypadła Włochom, za rok
wystawa trafi do Turcji,
a za dwa lata do Kazachstanu.

Skala jest imponująca: na po-
nadmilionie metrów kwadra-
towychorganizatorzyspodzie-
wają się ponad 20 milionów
odwiedzających. Prawie 150
krajówprezentuje swojepawi-
lony. Kupując bilet,można od-
być wycieczkę dookoła świata
– wypić chiński napój z egzo-
tycznych owoców, spóbować
rosyjskiej potrawy z kaszy (dla
nas mało egzotycznej, ale dla
innych niezwykłej) czy od-
być interaktywną wycieczkę
przezKolumbię.

Popierwszepolskiejabłka
Mniejwięcejwpołowiewysta-
wy, w sąsiedztwie Holandii,
znajdujesiępawilonpolski. Je-
den z największych na EXPO,
cały obudowany skrzynkami
na jabłka. Bo towłaśnie jabłka
są tym, czym Polska chce się
promować.

Przedpawilonem–rajdlała-
suchów.Takzwanefoodtracki,
czyli ciężarówki z typowym,
polskim jedzeniem. Wmenu
żurek,chlebzesmalcem,piwo.

Dodegustacji – świeżysokz ja-
błek.Wszystkotomożnazjeść,
wypoczywając na kanapach,
oczywiście skonstruowanych
ze skrzynekna jabłka.

Zwiedzający, wchodząc
na parter pawilonu, trafiają
dosalikinowej.Naekraniekraj-
obrazy z Polski i krótki film
o naszej gospodarce spożyw-
czej. Tematyka nieprzypadko-
wa–hasłemprzewodnimcałe-
go EXPO jest „Feeding the pla-
net”, czyli karmienie planety.
Przez prezentacje wszystkich
krajów przewijają się motywy
rolniczo-gastronomiczne.

Dalej, tuż za rogiem, zaczy-
na się ekspozycja. Co tydzień
polską wystawę przejmuje in-
ny region – początek lipca na-
leżałdoMałopolski.Potempa-
łeczkęprzejmiePodlaskie,Lu-
belskie, Świętokrzyskie, Dol-
nośląskie, Kujawsko-Pomor-
skie, gminynadmorskie iWar-
szawa. Na dużych ekranach
zdjęcia zMałopolski, przedni-
mi figurki górników z kopalni
Wieliczka, konkurs dla tury-

stów,wktórymmożnawygrać
czerwone korale – symbol na-
szego regionu. Jest też sklep
zogromnymwyboremalkoho-
li, słodyczy i innych polskich
przysmaków.

OgródzrzeźbamiMitoraja
Największa atrakcja znajduje
się na dachu – ogród z rzeźba-
mi Igora Mitoraja. Alejką, pro-
wadzącą między jabłoniami
ikolorowymikwiatami,docho-
dzisiędosalikoncertowej.Trzy
razy dziennie odbywają się tu-
taj koncerty chopinowskie.

Polskipawilonma1400me-
trówkwadratowych.Jestczwar-
ty co dowielkości na całej wy-
stawie. Projekt na budynek zo-
stałwyłoniony spośród 59prac
konkursowych. Autorem zwy-
cięskiej pracy jest warszawska
pracownia2pm.

EXPO 2015 potrwa do 31
październikawMediolanie.Bi-
lety,wcenie39euro,możnaku-
pić na stronie internetowej
tickets.expo2015.orga

ą

KatarzynaKojzar
k.kojzar@gk.pl

Mediolan

b Polski pawilon przyciąga niebanalnymwyglądem, ale także
koncertami chopinowskimi organizowanymi trzy razy dziennie
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Wędruj poMałopolsce

P
ierwszaKompaniaKadro-
wawkroczyładoSłomnik
popołudniu6sierpnia1914

roku.Miasteczkozostałowcześ-
niejopuszczoneprzezrosyjskich
żołnierzy. Jakopierwsiwjechali
ułanipoddowództwemWłady-
sława Beliny-Prażmowskiego,
którzypodSłomnikami stoczyli
potyczkęzrosyjskimipogranicz-
nikami.Następniedokonaliprze-
jęciawładzywurzędzie gminy,
gdzie zniszczyli portret caraMi-
kołajaII.Wkraczającychnarynek
strzelcówpowitalitłumniemiesz-
kańcy. Kwiatami witała pol-
skie wojsko Zofia Zawiszanka
zGoszyc,wywiadowcaPolskich
Drużyn Strzeleckich. Pierwsi
odczasówpowstaniastyczniowe-
gopolscy żołnierze ustawili się
narynkuplutonami.Przemawiał
komisarzcywilnyStanisławTor,

mieszkańcyzaprowadzili strzel-
cówdobudynkustrażypożarnej
i szkoły.Tutajdostarczonoposi-
łek.

Nazajutrz ranona rynkuod-
czytanomanifestRząduNarodo-
wego.Naczelnikiemmiastazostał
BogusławKowalski.Pozostawio-
nopięcioosobowązałogępoddo-
wództwemKazimierzaKamiń-
skiegoLubonia.7sierpniaPierw-
szaKompaniaKadrowapoma-
szerowaławkierunkuMiechowa.
TymczasemdoSłomnikprzybył
Józef Piłsudski, a w kolejnych
dniachnastępneoddziały strze-
leckie.KomitetObywatelskiwer-
bowałochotników. Wydarzenia
teupamiętniatablicaprzykamie-
niuidębie.
NAPODST.MATERIAŁÓWSTO-
WARZYSZENIAMAŁOPOLSKIE
CENTRUMEDUKACJI „MEC”

PaulinaPiotrowska
p.piotrowska@gk.pl

Akcja

b RynekwSłomnikach, na którym co rokuwitana jest Kadrówka

APawełKnafel–burmistrzSłomnik

–PrzemarszKompaniiKadrowej jest

jednymznajważniejszychwydarzeń

historycznychdlanaszejgminy.Każ-

degoroku6sierpniakołogodziny17

nasłomnickimrynkuuroczyściewi-

tamyKadrówkę.Tradycją jest także

organizacja turniejustrzeleckiego.

Wgodzinachpołudniowychodby-

wasięnastworzonejwtymcelu

strzelnicy.Zapraszamydoudziału

uczestnikówmarszu,atakżemiesz-

kańcównaszejgminy–późniejwrę-

czamyimnagrody idyplomy.Tady-

scyplinacieszysięunasdużąpopu-

larnością.Kadrówkasię rozkwatero-

wuje,amyorganizujemyrazem

zCentrumKultury lekcjeśpiewu

pieśnipatriotycznych, rozdajemy

teżśpiewniki.

Turniej strzelecki
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