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MARCIN MATEUSZ KOŁAKOWSKI 

The Third Destruction of Hannover:  EXPO 2000 
 
In 1992, Hannover authorities held a referendum on the public’s support of 

EXPO. 51.5% of people voted for, and 48.5% voted against with the turnout of 
61.7%. The result was an 8-year-long argument between the Hannoverians as well 
as between the political and economic forces. The paper presents the arguments of 
both sides in the context of town planning history of Hannover. It sets the town as an 
example of how dangerous the phenomenon of festivalisation can be to the town 
fabric.  

The policy of expansion  
A war between politicians, social initiatives, town planners, sociologists and 
businessmen has begun. While the conservationists and sociologists say that there 
is no town development without the inhabitants’ engagement, the authorities 
represented by Lehman-Grube reply: ‘If we had started from a discussion, the 
international exhibition would be out of the question now.’  
The exhibition is to take place from 1 June to 31 October 2000 in the south part of 
Hannover-Kreuzberg. It will have a motto ‘Man, Nature, Technique’. It will encompass 
the area of 160 ha, 90 of which belong to the already existing trade areas and the 
remaining 70 are designed for new investments.180 countries and organisations are 
expected to present themselves in their national pavilions at the exhibition. The 
number of guests is assessed at 265,000 daily, which makes 40 million during the 
time of the exhibition. The citizens are convinced that Hannover must get rid of the 
imprint of a provincial town and outshine other towns. The economic development 
triggered by the event is to become a positive impulse for the town and the region. 
Municipal authorities count on the influx of new investors. Transportation system - 
roads, railways and the new infrastructure for public transport are to be modernised. 
EXPO has been planned to initiate housing estate constructions. During the 
referendum 6,500 flats were promised although the number has now been 
decreased to 2000. According to the supporters, the exhibition is to become a 
catalyst of new investments and leave behind many architectural attractions, such as 
exhibition pavilions, a concert-sport hall etc. It may contribute to the creation of a 
smog-free town.  

Various concepts 
The beginning of the 1990s saw a series of workshops whose aim was to 

present the role of EXPO as well as its ideological and spatial frames. 
Interdisciplinary meetings were full of inspiring visions from the very start. The 
contest for the exhibition organization ultimately selected four concepts:  

 Decentralised model which assumed that the exhibition will be organised in 
several places simultaneously, thus creating an impulse for development in 
different parts of the town. 
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 Model along Mittelkanal, which suggested holding the EXPO exhibition along 
the canal crossing the town on undeveloped areas and wastelands where 
there are many decaying factories. 

 Model along Leine, which connected the most attractive parts of the town on 
the river Leine with the exhibition area. 

 Model Kronsberg, which assumed that the exhibition area will directly 
neighbour the site of the existing trade area. Later, after 2000 these would 
become partly housing estates and partly the EXPO museum. This project has 
been accepted. 

 Opposition  
The opponents of EXPO warned of its unnatural growth. All the investments 
must be implemented in 2000. The system of transportation (both bus and 
railways) converges in Kronsberg while many other town investments have 
been stopped. “This is a wrong way,” say the town planners and sociologists. 
“If EXPO must take place, it should activate the whole town instead of creating 
the new ‘center’ in the suburbs.” Shiny slogans were to compensate for the 
uneven development; ‘The town and region as an exhibit’, ‘The town as a 
garden’, ‘The programme of climate protection KLEX’ etc.  
Unfortunately, most projects chosen by the jury concerned Kronsberg. In May 
1995, during a panel discussion, a sociologist Ulfred Herlyn noticed: 
“Kronsberg is clearly going to get crowned as an only architectural 
achievement in Hannover that is worth taking notice and we’re close to 
achieving that. If we succeed, we will seal the unfortunate division into the 
privileged south and the neglected north. I doubt we will ever get the chance 
to balance that.” 
Indeed the town has long suffered from the dissonance between its north 
inhabited mostly by working class people and foreigners, and the rich south 
district. Elitist-ecological housing estates of Kronsberg will certainly not solve 
the problem.  
The problem of social stratification is appointed clearly as well. While the 
Hannoverians who own some property will get richer, the poor will get even 
poorer when the rent and cost of living increase. Many initiatives against 
EXPO have been taken up. Over 30 of them joined in ‘Bundnis gegen EXPO’ 
and ‘Anti EXPO A.G.’ Others focused around The Greens and the civic 
initiatives of inhabitants from those parts of the town that neighbour with the 
future exhibition grounds. The declared increase of workplaces and the 
solution to housing problems are highly doubted. There is no need for middle 
and high-standard flats whereas the cheapest are still sought after. This 
shortage cannot be satisfied with luxurious ‘ecological’ apartments at 
Kronsberg.  
The Greens warn against the one-sided transport modernization that gives the 
green light to the road traffic but has nothing to do with environment 
protection. Against the promises, no action has been taken to restrict the road 
traffic of passenger vehicles. According to the Interplan survey, 41.4% of 
guests will come by cars, 33.5% by buses, 9.1% by planes and only 15.9% 
will choose trains. Ecological investments seem ridiculously low as compared 
to the losses, according to EXPO critics. Carbon dioxide that is going to be 
emitted during the tourists’ invasion in the five months of the exhibition will be 
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higher than the emission that could be decreased in the next 20 years thanks 
to the KLEX programme 

 

TRZECIE ZNISZCZENIE HANNOVERU  

EXPO 2000 na tle urbanistycznej historii miasta 

Gdy burmistrz Barcelony wracał z Genewy gdzie rozstrzygano o miejscu 
planowanej olimpiady, na lotnisku wielotysięczny tłum wiwatował „Hem guanyat“ co 
znaczy zwyciężyliśmy. Delegacja hanowerska, która przywiozła pozytywna dla miasta 
decyzje B.I.E

1
.
 
była znacznie mniej wylewnie witana. Niektórzy nawet przepowiadali 

„trzecie zniszczenie Hanoweru“. Zwrot ten trafnie obrazował najnowsza historie 
stolicy Dolnej Saksonii. 

Problemy identyfikacji 

II wojna swiatowa odcisnela sie na miescie przerwjac tradycje budowlane i 
spoleczne.Zniszczone w 95% centrum miasta musilo byc odbudowane szybko i 
mozliwie tanio.Z powodu braku architektow czesto zajmowali sie tym technicy 
budowlani 

2
Do dzisiaj w obrazie miasta pozostal kontrast pomiedzy wpanialymi 

secesyjnymi pierzejami na obrzezach a centrum z funkcjonalna architektura 
supermarketow.Przyjazd 190 tys przesiedlencow ze wschodu spowodowal ze miasto 
zmienilo swoja dawna twarz.

3
 

„Drugim zniszczeniem“ nazwala prasa wielkie przebudowy lat 70-tych. 
Hanower walczyl wowczas o przetrwanie na kulturalnej i gospodarczej mapie 
Niemiec. Nosil on od dawna pietno miasta prowincjonalnego, ktore juz Karl Marx 
nazywal jako„nudnym az po brzegi“ ,a Süd Deutsche Zeitung umiejscawial „gdzies 
miedzy Minden a Ulzen“

4
.Nowe inwestycje Ihmmezentrum, Kröpke, Raschplatz, 

ktore w w ramach programu ustawy o sanacji miast  mialy zmienic ten wizerunek 
miasta potrzebowaly przestrzeni. Burzac dawne dzelnice dla nowych miasto stawalo 
sie coraz bardziej obce dla Hanoweranczykow. 

Miasto obywatelskie 

Śmiałe projekty zderzyly sie z fala protestow mieszkancow organizujacych sie 
w tak zwanych inicjatywach obywatelskich.

5
 ktore staja sie coraz istotniejsza sila 

wywierajaca wplyw na decyzje.
6
To wlasnie te protesty lat 70-tych staja sie 

momentem zwrotnym w swiadomosci obywateli. W Niemczech ruch obywatelski 

                                                        
1 Bureau International des Expositions, glowny organ deecydujacy o przydzale praw do organizowania wystw 

swiatowych -EXPO 
2 Klaus Haberman; Hannover 1945-1975 Entwiklung einer Stadt; Hannover 1977 
3 Klaus Mlynek; Geschichte der Stadt Hannover; Hannover 1985 
4 miejscowosci w okolocach Hanoweru 
5 Historia inicjatyw obywatelskich w Niemczech siega XIXw. Staly sie one istotna czescia sceny politycznej.Wiele 

z nich ma dlugie tradycje pokojowe n.p.Marsze Pokojowe zainicjowane w 50-tych latach. W latach 70-tych osiagnely 

rekordowa liczbe 70 000. (Bernard Guggenberger, Udo Kempf; Bürgerinitiativen und Repräsentatives System ,1984) 
6 Od czasow rewolucji ’68 mozna zaobseswowac spieranie sie dwoch nurtow urbanistyczno-spolecznych: jeden 

autorytarno-techniczny opowiada sie za odwaznymi inwestycjami na rzecz „przebudowy swiata“; oraz drugi socjalno-

ekologiczny ,ktory podkreslajac potrzebe wspolpracy architektow z mieszkancami stworzyla swoisty ruch zwany „ostrozna 

modernizacja miast“ (M M Kolakowski,1996) 
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zawsze mial istotne znaczenie, jednak w powojnnym Hanowerze cierpiacym na 
problem identyfikacji mieszkancow z miastem stal sie on szczegolna wartoscia. 
Poraz pierwszy po wojnie odkryte zostalo „miasto obywatelskie“. Socjolog 
Gansenforth zajmujacy swiadomoscia Saksonczykow stwierdzil, iz „...Nie mozna bylo 
by sobie wyobrazic uratowania miasta jako zywego organizmu bez inicjatyw 
obywatelskich, pozaparlamentarnej opozycji czy protestow mniejszosciowych w 
parlamecie i ratuszu“

7
.Idee spod sztandaru „Myslec globolnie – dzalac lokalnie“ 

zaowocowaly wieloma programami odpowiadajacymi na zapotrzebowanie spoleczne. 
VHS (wyzsza szkola ludowa) rozoczela cykl kursow „Poprawiamy Linden“, 
„Poprawiamy Poludniwe Miasto“.Ogniskowali sie przy niej mlodzi spolecznicy, ktorzy 
wykupujac i restaurujac domy postawili sobie zadanie stworzenia czegos dla siebie a 
przy tym dla miasta. Miasto wlaczylo sie w ruch konkursow miejskich ,dzieki ktorym 
niebawm zmienic sie mialo oblicze wielu zakatkow miasta.

8
  

Polityka ekspansji 

Koncepcja autorytarnego planowania rozwoju miasta nie jednak umarla. Jej 
zwolennicy przypuscili kontratak w 1987 „Ziele der Stadtpolitik“

9
stawiajacej na 

pierwszym planie wzmocnienie polityki miejskiej poprzezszeroko pojeta ekspansje 
miasta .Miala ona dotyczyc zarowno rozwoju zabudowy miejskiej na przedmiesciach 
jak i lokowania kapitalu promujacych imie Hanoweru w swiecie.Mimo ze uchwala 
nigdy nie uzyskala legitymacji demokratycznej ,duch jej pozostal a owoce nie daly 
dlugo na siebie czekac.

10
W 1988 wladze miasta podiely decyzje o przystapieniu 

Hanoweru do konkursu o prawo bycia gospodarzem Wystawy swiatowej EXPO 
2000.Opinia publiczna zostaje poinformowana o dwa miesiace pozniej. Powstaje 
caly szereg Inicjatyw widzacych ciemne strony tego posunieci,ponad 30 znich laczy 
swe sily w utworzonej Bündnis gegen EXPO i Anti Expo A.G.,inne ogniskuja sie 
wokol parti zielonych i PDS.Nie przeszkadza to wladza wspolzawodniczyc w kokursie 
B.I.E. i bronic swych decyzji przekonywujac: „Gdybysmy rozpoczeli wszystko od 
dyskusji nie bylo by dzis mowy o Zadnej swiatowej wystawie“

11
. 

W 1992 roku wladze miasta organizuja referendum badajace poparcie opini 
publicznej dla idei EXPO.Wynik jej odzwierciedla ambiwalentny stosunek 
Hanoweranczykow: 51,5%opowiedzialo sie za a 48,5 przeciw imprezie przy frekfencji 
rownej 61,7%.

12
 

Zwolennicy EXPO 

Rozgorzala wojna politykow z inicjatywami obywatelskimi, urbanistow i 
socjologow z ludzmi biznesu. Optymistycznymi wizjami napawaja licznye folderay 
reklamowe i ulotkai z okresu referendum. Wystawa ma odbyc sie w okresie od 1 
czerwca do 31 pazdziernika pod haslem „Czlowiek–Przyroda–Technika“ w 

                                                        
7 Heinrich Gasenforth; Hannover : Stadt; Hannover1991 
8 Mimo niepozornej problematyki mysl organizowania konkursow zakorzeniona jest gleboko w ideach, dla ktorych 

zaangazowanie mieszkancow w swoje najblizsze otoczenie jest tak samo istotne jak czynnik materialny. Jest to  silnie 

akcetowanym punkt nurtu socjalno-ekologicznego. (Fiebig & Krause, Wohnumfeldverbesserung durch Bewohner; Berlin 

1982) 
9 Cele polityki miejskiej. 
10 Arno Brand, Wolfgang Jütner; Stephan Weil, Weichenstellung–EXPO 2000 und die Stadtentwicklung 
11 Wypowiedz glownego dyrektora miasta Lehman-Grube (FLEX, nr 3/90 s5) 
12 Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover; Weltausstellung + Stadtentwicklung; Hannover1996  
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poludniowej dzielnicy Hanoweru Kreuzberg, obejmujac obszar 160 ha, z czego 90 
nalezec ma do istniejacych terenow targowych, zas 70 przeznacza sie na  nowe 
inwestycje.Oczekiwanych jest 180 panstw i organizacji prezetujacych sie w 
ppawilonach narodowych. Liczba gosci szacowana jest na 265 000 dziennie czyli 40 
milionow w czasie calej wystawy.

13 
Obywatele przekonywani sa ze Hanower musi 

pozbyc sie pietna miasta prowincjonalnego i przebic inne miasta atutem swiatowej 
imprezy.

14 
Pozytywnym impulsem dla miasta i regionu ma stac sie zainicjawany 

przez impreze rozwoj gospodarczy. Tworcy idei licza na przyciagniecie inwestorow 
szczegolnie z branzy elektronicznej.

15
Wystawa mialaby pozostawic nowoczesnie 

rozwiazany system komunikacji w postaci drog, zmodernizowanych polaczen 
kolejowych inowego zaplecza dla komunikacji publicznej. EXPO ma zainicjowac 
budowe mieszkan (w czasie referenddum obiecywano 6500 do dzis liczba ta 
stopniala do 2000). Wystawa ma stac sie katalizatorem nowych inwestycji takich jak 
przebudowa deptaka, tereny rekreacyjne, a przede wszystkim pozostawic po sobie 
wiele atrakcji architektonicznych w postaci pawilonow wystawowych czy areny 
rockowo-sportowej. Ma przyczynić się do stworzenia miasta bez smogu i bedzie 
okazja do nawiazania tysiesy przyjazni.  

Koncepcje kontra jedyna sluszna koncepcja 

Poczatek lat 90-tych rozpoczela seria warsztatow. Majacych one wykreowac 
koncepcje EXPO, jej ramy przestrzenne i ideologiczne. Interdyscyplinarne spotkania 
od  poczatkuplodne byly plodne w inspirujace wizje.16 Konkursy na organizacje 
wystawy w miescie sposrod wielu koncepcji wylaniaja ostecnie cztery,z ktorych jedna 
moze byc wybrana17: 

MODEL ZDECENTRALIZOWANY 

zakladal zorganizowanie wystawy jednoczesnie w kilku miejscach, ktore 
obrazowaly by rozne problemy aglomeracji.Celem tej ideii, bylo stworzenie impulsow 
rownomiernie w roznych czesciach miasta,z mysla przyszlym rownomiernym 
rozwoju. 

Projekt zostal odrzucony 

MODEL WZDLUZ MITTELKANAL 

Przeplywajacy przez miakto kanal otoczony jest niezagospodarowanym i 
niedoinwestowanym pasem nieuzytkow,na ktorym znajduje sie szereg dawnych 

                                                        
13 Niedersächsische Landesregierung; EXPO 2000 die Konzeption; 1989 

   Fodery reklamowe EXPO–GmbH, 1995 
14 O zjawisku podzialu miast niemieckich na trzy kategorie pisze Walter Siebel (Walter Siebel, Hartmut 

Häßermann; Neue Urbanität; Hannover1987), wedlug ktorej zachwiany zostal rownomierny rozwoj miast. Do pierwszej 

grupy naleza centra kulturowo ekonomiczne o znaczniu ponadnarodowym; drugia grupa to miasta bedace siedziba instytucji 

o znaczeniu regionalnym: uniwersytetow, sadow i.t.p; trzecia to slabo gospodarczo osrodki cierpiace na wszystkie 

przypadlosci wlasciwe prowincji. 

Miasta staja sie „niewidoczne“ aby to zmienic, staraja sie za wszelka cene zmienic co nazywa autor festiwalizacja 

polityki. Takiej tendencji ulegl Hanower.(Walter Siebel; Festivalisirung der Politik und Unsichtbarkeit der Städte; Hannover 

1991) 
15 Reiner Lukas; Regional–und strukturpolitische Bewertung der EXPO 2000; Berlin 1992 
16 Günter Krawinkel; Wege zur Weltausstellung EXPO 2000; Hannover 1991 
17 Landeshauptstadt Hannover und Land Niedersachsen, Weltausstellung EXPO 2000; Hannover 1992 



169 
Rybna Conference  1997 

 

fabryk i upadajacych zakladow przemyslowych. EXPO stalo by sie dla nich szansa 
rewitalizacji promieniujacej na cale miasto 

Projekt zostal odrzucony 

MODEL WZDLUZ LEINE 

Glowna rzeka Hanoweru Leine laczy najatrakcyjniejsze jegofragmenty 
Barokowe ogrody Herrenhausen, mury miejskie, jezioro Masch i tereny targowe. 
Konccepcja sklaniala sie ku tematycznej organizacji programu. Inwestycje zwiazane 
z wystawa aktywizowaly by obszar calego miasta 

Projekt zostal odrzucony 

MODEL NA TERNACH TARGOWYCH IW DZIELNICY KRONSBERG 

 Zakladal ze tereny wystawowe bezposrednio beda sasiadowac z terenami 
istniejacych targow. Panowal on budowe ekologicznych osiedli mieszkaniowych na 
dzielnicy Kronsberg,ktore mialy byc czescia ekspozycji. Po roku 2000 obszar mial sie 
zamienic czesciowo w „muzeum po EXPO“ 

Projekt zostal zaakceptowany 
 
Trudno tu mowic jednak o „zaakceptowaniu“.Byla to pierwotna koncepcja 

wysunienta jeszcze w 1987 roku przez zarzad targow. Przetrwala ona wszystkie 
burze zwiazane z konkursami i pozostala obowiazujaca do dzis, bedac niejako od 
poczatku skazana na sukces.

18
 

Opozycja 

Zle sie stalo odzywaja sie glosy urbanistow i socjologow „Jesli EXPO musi sie 
juz odbyc powinnozaktywizowac cale miasto a nie tworzyc nowy twor na 
przedmiesciach“

19
Idea zdecentralizowanych projektow zredukowala sie do 

programow miejskich na rzecz wspierania poszczegolnych inwestycji.Ich dobrze 
brzmiace szyldy sa znane i chetnie powtarzane: „Miasto i region jako exponat“, 
„Miasto jako ogrod“, „Program ochrony klimatycznej KLEX“. Zyjac pod postacia 
konkursow,zajmuja sie reglamentacja pomocy dla pojedynczych projektow. Niestety 
z czasem srodki sie koncza i coraz mniej poomyslow ma szanse na dofinansowanie. 
Jednoczesnie wiekrzosc projektow wybranych przez Jury dotyczy dzielnicy 
Kronsberg. Na dyskusji plenarnej w maju 1995 hanowerski socjolog Ulferd Herlyn 
zauwazyl: „Na Kronsberg najwyrazniej zamierza sie nalozyc korone tworczosci 
architektonicznej calego Hanoweru i wyglada na to ze mamy jak najlepsze szanse to 
osiagnac. Jesli nam sie to uda, przypieczetujemy podzial na uprzywilejowane 
poludnie i zanieddana polnoc. Watpie czy przydarzy nam sie kiedys szansa by to 
wyrownac“

20
Istotnie miasto od dawna cierpialo na rozdzwiek pomiedzy robotniczymi 

kwartalami blokow na polnicy zamieszkiwannymi w duzym procencie przez 
obcokrajowcow a bogatymi dzielnicami poludnia.Elitarno-„ekologiczne“ osiedla na 
Kronsberg. 

                                                        
18 EXPO 2000 Raumordnungverfahren,erleuterungbericht,mai 1992 
19 Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover; Mit EXPO in die falsche Richtung, Hannover1997 
20 Hannoversche Allgemeine Zeitung 15.5.1995 
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 Planowane przebudowa centrum rowniez nie napawa optymizmem gdy 
wspomni sie doswiadczenia z przygotowan do Olimpiady w Monachium roku 1972. 
Wtedy to ramach projektu „Miasto pieniadza z sercem“ wysiedlono25 000 
Monachijczykow z centrum do dzelnic Neu Perlach, Füstenried i Freibad bedacych 
blokowiskami na peryferyjnych. Komercjalizacja dzelnic i sztuczny wzrost sektora 
uslugowego przyczynil sie do wymarcia calych dzialnic tetniacych onegdaj knajpkami 
studenckimi, kinami, klubami spotkan mieszkancow.

21
 

Niepokojace jest zjawisko stozka zarowno czasowago jak i przestrzennego. 
Tak jak wszystkie inwestycje musza sie urzeczywistnic w 2000, tak caly system 
komunikacji kolowej i szynowej zbiea sie w Krorsberg, podczas gdy wiele innych 

inwestycji miejskich zostalo zachamowanych.  Stoi to w jaskrawej sprzecznosci z 

wypracowana w Niemczech idea „Malych krokow“ i „Ostroznej odnowy miast“ 
Zrzeszeni w Bürgerbüro Stadtentwicklung urbanisci, architekci, socjologowie i 

prawnicy Stawili sobie za zadanie byc adwokatem oraz koorynowac ich postulaty 
mieszkancow obawiajacych sie o wzrost czynszow i kosztow utrzymania.Biuro stalo 
sie trybuna malych inicjatyw obywatelskich, takich jak na przyklad BI’s (inicjatywa 
obywatelska mieszkancow dzelnic sasiadujacych z przyszlymi terenami EXPO,Ktorej 
karta 100 pomyslow i wskazowek zostala zignorowana w marcu1994.22Wyraznie 
wskazuje sie tu na zagrozenia rozwarstwienia spolecznego.Podczas gdy bogaci 
Hanoweranczycy posiadajacy nieruchomosci beda sie wzbogacac, ci ubozsi dla 
ktorych wzrosna koszty utrzymania i czynsze stana sie jeszcze ubozsi. 

Partia Zielonych przestrzega przed jednostronna modernizacja komunikacji, 
czyli taka ktora preferujac ruch kolowy nie wiele ma wspolnego z ochrona 
srodowiska. Pustym sloganem okazuje sie rowniez deklarowany wzrost zatrudnienia 
i rozwiazanie problemu mieskaniowago. Rynek mieszkan o standardzie srednim i 
wysokim jest zaspokojony,odczuwa sie podczas gdy brak jest tych najtanszych a 
tego niedoboru nie zaspokoja luksusowo-„ekologiczne“ domki szeregowe na 
Kronsberg

23
 

Aktywisci spod znaku Bündnis gegen EXPO i Anti Expo A.G.podkreslaja 
hipokryzje z jaka organizatorzy mowia o ideach ekologicznych, ktore maja sie ziscic 
w mysl motta EXPO. Wbrew zapowiedzom nie podieto istotnych dzielan na rzecz 
ograniczenia ruchu kolowego.Wedlug Badan Interplan 41,4% gosci przyjedzie 
wlasnym samochodem, 33,5% autobusem, 9,1% droga lotnicza, a jedynie 15,9% 
wybierze kolej.

24
W kwietniu 1996roku 300 starodzewow stalo sie ofiara zlozona dla 

budowy drogi dojazdowej przy Pferdekreuzung, aby kierowcy mogli szybciej 
dojechac do „stolicy ekologicznej“ jak sie samozwanczo obwolala Dolnosaksonska 
stolica. Inwestycje ekologiczne wydaja sie dla wrogow EXPO smieszne w 
porownaniu ze stratami. „Emisji CO2 ktore zostana wydzielone w czasie najazdu 
turystow zmotoryzowanych w ciagu pieciu miesiecy, bedzie wieksza niz dzeki 
programowi KLEX przez nastepne20 lat bedzie mozna zaoszczedzic. 

*** 
Dzisiaj na trzy lata przed rozpoczeciem EXPO nie odwaze sie przepowiedziec, 

ktore ze zlowrozebnych wizji czy chojnych obietnic zisci sie wraz z Wystawa 
swiatowa w Hanawerze. Wiele moze jeszczesie zmienic w Miescie nad Leine. Mozna 
jednak juz dzis powiedziec, zaprzepaszczona zostala szansa wspolpracy ze 
swiadomym spoleczenstwem obywatelskim, ktore stanowi tu szczegolna wartosc 

                                                        
21 Spiegel Nr. 3.1972 
22 Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover; Weltausstellung + Stadtentwicklung; Hannover1996 
23 Konferencja Plenarna ktora odbyla sie 21.kwietnia. 1997 zorganizowana przez radio NDR w klubie pawilon 

ujawnila jak daleko obietnice sprzed referendum oddalily sie od mozlowosci ich zrealizowania. 
24 Interolan Consulat, przyjezdzajacy na EXPO, 4/1995 
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dzeki swojej aktywnosci. Gdyby nie ignorowano mniejszoscoiwych glosw, projekt 
EXPO moglby byc bogatrzy ciekawszy i napewno wartosciowszy. 

Jak bardzo haslo mowiace ze „miasto jest zywa struktura“ zrozumiec moga 
jedynie ci, ktorzy zechca sie wsluchc w glos mieszkancow i sprobuje pogodzic 
poszczegolne sprzeczne glosy obywateli domagajacych sie swych slusznych praw 
jednostki. 

Stworzenie idealnego miasta zawsze bylo skazane na porazke, gdyz blad tej 
ideii lezy w postawionym pytaniu. Zdrowe miasto to Ktorego urbanista projektoje nie 
dla wszystkich,lecz dla każdego. 

 
 
 

 


