
WROCŁAW – STADION OLIMPIJSKI  
 

 

Stadion Olimpijski jest obiektem zbudowanym w latach 1926-28, wg. projektu 
niemieckiego architekta R. Konwiarza (współautora Hali Stulecia we Wrocławiu). Znajduje 
się w kompleksie sportowym na osiedlu Zalesie.  

W centrum kompleksu sportowego był owalny plac honorowy otoczony pergolą. 
Zbudowana była ona z dwóch rzędów betonowych kolumn, podtrzymujących płaski dach.  
Z placu wychodziły dwie aleje – Maratońska (w stronę Sępolna) i główna (w stronę Zalesia). 

Sam stadion mieścił ponad 40 tysięcy widzów i przeznaczony był głównie na mecze piłki 
nożnej, zawody lekkoatletyczne i gimnastyczne. Widownia wznosiła się na wale ziemnym 
zwieńczonym promenadą, z której prowadziło 16 wejść na stadion.  

Stadion nazwano Olimpijskim, gdyż zgłoszono go do konkursów sztuki na dwu 
Olimpiadach w Amsterdamie w 1928 r. i w Los Angeles (1932).  

W 1927 r. obok stadionu zbudowano basen o długości 50 metrów i szerokość 25 metrów 
oraz dziesięciometrową skocznię. 

Pierwszą dużą imprezą, która odbyła się na nim były III Igrzyska Niemieckie w 1930 r. 
Stadion nie był jednak przeznaczony do organizowania dużych imprez masowych. Rozbudowany 
został w latach 1935-39. Wał ziemny stadionu otoczono murem z cegły w kształcie elipsy  
(z dwudziestoma dwoma wejściami), którego obwód wyniósł 600 metrów. Nowe trybuny 
przygotowane zostały na 50 tysięcy widzów, a nad widownią rozpięto dach o szerokości ośmiu 
metrów. Po zachodniej stronie wybudowano trybunę honorową, a naprzeciwko niej, po stronie 
wschodniej, stanęła  czterdziestometrowa wieża z tarasem, przyozdobiona zniczem olimpijskim  
i zegarem. Cały kompleks nabrał cech monumentalnych, typowych dla architektury III Rzeszy. 

Po II wojnie zniszczony znacznie stadion został odbudowany i rozbudowany.  Nadano mu 
imię gen. Karola Świerczewskiego. Na początku lat 70. właścicielem obiektu stała się Akademia 
Wychowania Fizycznego. W 1978 wybudowano wokół Stadionu Olimpijskiego cztery 
osiemdziesięciometrowe maszty oświetleniowe, oświetlające płytę główną. W 2006 r. obiekty 
Stadionu Olimpijskiego zostały odkupione przez miasto od Akademii Wychowania Fizycznego. 
Zmniejszono boisko piłkarskie, które obecnie nie spełnia wymogów FIFA i UEFA dotyczących 
rozgrywania meczów piłkarskich. Na stadionie funkcjonował tor żużlowy. Od 1930 do 1987 r. 
rozegrano na nim 19 międzypaństwowych meczy piłkarskich, m.in. Polska – NRD w 1961 r. 
(3:1), Polska – Irlandia w 1973 r. (2:0), ostatnim był mecz Polska – Norwegia w 1987 r. (4:1).  
W pierwszym meczu rozegranym na stadionie grały reprezentacje Norwegii i Niemiec.  



Na stadionie znajduje się obecnie 35 tys. miejsc siedzących i stojących. W kompleksie 
sportowym znajdują się różne obiekty m.in. korty tenisowe, basen kryty, pływalnia odkryta 
(nieczynna), hala sportowa, pole zlotowe („Pole Marsowe”), boisko do baseballu (pierwsze 
profesjonalne w Polsce). Do 1998 r. funkcjonowała tu także wieża spadochronowa.  

 

 


