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18 czerwca 1930 r. na stadionie we Wrocławiu rozpoczęły się III Igrzyska Niemieckie, 
które były jednym z etapów przygotowań reprezentacji Niemiec do olimpiady 
w Los Angeles w 1932 r. Z tej okazji przypominamy historię Wrocławskiego Parku 
Sportowego i wyjaśniamy, dlaczego główny obiekt kompleksu zwany jest dziś 
Stadionem Olimpijskim, skoro nigdy nie były na nim rozgrywane Igrzyska Olimpijskie…

18 CZerWCA 
    Sportpark Breslau richarda Konwiarza

WrOCŁAWSKIe HISTOrIe 

Boiska m.in. do siatkówki i hokeja na trawie, 

tor kolarski i wioślarski, wrotowisko, ring bok- 

serski, plac do walk zapaśniczych i podnoszenia 

ciężarów, korty tenisowe, hala gimnastyczna, 

pływalnie, strzelnice i oczywiście dwa stadiony:  

mniejszy lekkoatletyczny i większy wielofunk-

cyjny; do tego szatnie, toalety i rozmaite inne 

pawilony – te wszystkie obiekty niezbędne do 

rozgrywek olimpijskich znalazły się w kom-

pleksie Wrocławskiego Parku Sportowego 

– Sportpark Breslau, zaprojektowanym w głów- 

nej mierze w latach 1924–1925, a po kilku 

latach przeprojektowanym. Jego twórcą był 

Richard Konwiarz (1883–1960) – związany 

z Wrocławiem od 1909 r. śląski architekt, 

współpracownik Maxa Berga i twórca wielu 

istniejących do dziś budowli i terenów rekre-

acyjnych. Projekt parku sportowego był jedną  

z pierwszych jego realizacji. 

Kompleks sportowy uchodzi za największe 

osiągnięcie twórcze Konwiarza, który specjali- 

zował się w projektowaniu terenów zielonych. 

I to właśnie zieleń była głównym elementem 

kształtowania terenu parku sportowego, który  

założono na planie trójkąta na rozległych, ponad  

Plan kompleksu sportowego wg stanu z 1940 r., fot. za: Henryk Klamecki, Zdzisław Paliga, Wrocławskie obiekty dydaktyczne  
i sportowe Akademii Wychowania Fizycznego. Historia i teraźniejszość, Wrocław 2010
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70-hektarowych polach w północno-wschod-

niej części miasta. Od Parku Szczytnickiego  

i Zalesia oddziela go dzisiejsza al. Paderewskie- 

go (dawniej Strasse am Sportfeld), od Sępolna 

– ul. Mickiewicza (dawniej m.in. Adolf-Hitler- 

-Strasse), zaś z trzeciej strony granicę parku 

wyznacza kanał przeciwpowodziowy.

Pierwszy etap budowy został zrealizowany  

w latach 1925–1929. Utworzono wówczas dwa  

wejścia do parku, w tym główne od strony  

zachodniej (ob. al. Paderewskiego) i sieć we- 

wnętrznych regularnie obsadzonych np. dęba- 

mi alejek. W 1927 r. oddano do użytku duży, 

wielofunkcyjny stadion główny z boiskiem  

o wymiarach 110 x 70 m, bieżniami, skoczniami 

oraz trybunami na 35 tys. osób. Na stadion 

prowadziło wejście przez reprezentacyjny dzie-

dziniec honorowy otoczony pergolą, której 

głównym akcentem była Wieża Maratońska 

stanowiąca wejście na stadion. Trzy bramy 

usytuowane w pergoli zdobiły herby Wrocła-

wia (od zachodu) oraz Śląska (od południa), 

zaś budynki ulokowane między dziedzińcem  

a stadionem mieściły m.in. pokoje sędziowskie, 

gabinety lekarskie, szatnie i sale gimnastyczne. 

Rok później ukończono budowę mniejszego 

stadionu lekkoatletycznego. W 1929 r. po- 

wstała odkryta pływalnia z kilkoma basenami, 

a także trampoliną do skoków oraz trybunami 

dla widzów. W pierwszym okresie budowy 

powstało też boisko do hokeja na trawie oraz 

kompleks 9 kortów tenisowych, z których trzy 

korty turniejowe utworzono w specjalnym 

zagłębionym terenie obsadzonym żywopłotem, 

co miało minimalizować wpływ warunków at- 

mosferycznych, głównie wiatru, na przebieg 

rozgrywek.

Znaczną przebudowę i modernizację kompleksu  

przeprowadzono w latach 1933–1938 – już 

po kryzysie ekonomicznym i po dojściu do 

władzy nazistów, co nie pozostało bez wpływu 

na projekt, choć ten został przygotowany nieco  

wcześniej. Swoją koncepcję Konwiarz przed-

stawił w 1932 r. na towarzyszącemu igrzyskom 

olimpijskim w Los Angeles konkursie sztuki. 

Jego projekt wygrał konkurs architektoniczny 

i Konwiarz otrzymał za niego brązowy medal 

olimpijski (złotego i srebrnego medalu wów- 

czas nie przyznano). Nawiązując do tej nagrody,  

wielofunkcyjny stadion będący częścią Wro- 

cławskiego Parku Sportowego, zyskał wówczas  

miano Stadionu Olimpijskiego, choć nazwy tej  

zaczęto używać dopiero po wojnie. Wcześniej-

sze nazwy to m.in. Sportpark Breslau, Schlesier  

Kampfbahn, a od 1933 r. aż do końca wojny  

Hermann-Göring-Stadion lub Hermann-Göring- 

-Sportfeld.

Co ciekawe, to właśnie w drugiej połowie lat 30.  

Wrocławski Park Sportowy zyskał oblicze, które  

pozwala go zaliczyć do charakterystycznych 

obiektów architektury spod znaku swastyki. 

Dlaczego? Dlatego, że drugiej fazie budowy 

kompleksu przyświecały nie tyle potrzeby 

sportowe, co polityczno-propagandowe. Jed- 

nym z najlepszych i najwymowniejszych tego  

przykładów jest dokonana w 1936 r. przebu-

dowa zespołu bramnego, który po zachodniej 

stronie kompleksu wzniesiono w latach 1927 

–1928.  Główną bramę, wzniesioną z czerwonej 

cegły klinkierowej, prowadzącą na teren kom- 

pleksu przebudowano w taki sposób, by umoż-

liwiała wejście na stadion kolumnie marszowej 

złożonej 24-osobowych szeregów. 

Wrocławski Park Sportowy w pierwszych latach istnienia,  
fot. za: www.polska-org.pl
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W artykule poświęconym zaprojektowanemu 

przez siebie parkowi sportowemu Konwiarz 

pisał: „Stadiony niemieckich miast służą w pierw- 
szym rzędzie do powszednich ćwiczeń i zawodów 
przez kluby gimnastyczne i sportowe zrzeszone  
w Narodowosocjalistycznym Związku Rzeszy ds. 
Wychowania Fizycznego. Poza tym założenia te  
ożywią się podczas korzystania z nich przez orga-
nizacje narodowosocjalistyczne, SS, SA […]”.  
Opinia projektanta najlepiej oddaje ówczesną  

rzeczywistość III Rzeszy, w której sport nie  

służył tylko krzewieniu kultury fizycznej, ale 

przede wszystkim był narzędziem wychowaw-

czym młodzieży, służąc przy tym integracji 

społeczeństwa i podporządkowywaniu go okre-

ślonym przez władze celom. By te cele mogły 

być realizowane, potrzebna była odpowiednia 

przestrzeń do organizacji rozmaitych przedsię-

wzięć zakrojonych na szeroką skalę. To właśnie 

dlatego w prowadzonej w latach 30. XX w. 

rozbudowie parku sportowego ujęto wiele na- 

rodowosocjalistycznych wytycznych. 

Na łące należącej niegdyś do Friesena (tzw. 

Friesenwiese) utworzono ogromne, bo liczące 

aż 140 tys. m2 pole sportowe wraz z dużymi 

trybunami – obecnie są to Pola Marsowe. 

To właśnie tu organizowane były rozmaite 

wydarzenia: od ćwiczeń i pokazów sportowych 

oraz gimnastycznych, przez zjazdy śpiewacze 

po gromadzące tłumy wydarzenia polityczne. 

Po południowej stronie tego pola utworzono 

długą na 50 m trybunę honorową z 20-metrową 

wieżą sygnałową. Niegdyś trybunę zdobił wyku- 

ty w żelazie orzeł ze swastyką… 

W latach 30. wzniesiono także halę sportową 

(turniejową), w której miały się odbywać za- 

wody gimnastyczne, tenisa i koszykówki, ale 

przede wszystkim hala miała być miejscem 

uroczystości narodowosocjalistycznych. Zloka-

lizowano ją na wprost bramy głównej, nieopodal 

wejścia na stadion, na przedłużeniu głównej alei  

wysadzonej dębami i zwanej Olimpia Strasse. 

Hali turniejowej Konwiarz nadał cechy archi- 

tektury monumentalnej, projektując klasycyzu-

jący portyk. Pierwotnie nad głównym wejściem 

znajdowało się hasło: „Das Vaterland umfasst  
das Höchste alles irdischen Strebens” (tłum. Ojczy-
źnie najwyższe doczesne ambicje), które później 

zastąpiono innymi napisami, a obecnie widnieje 

tam łacińska inskrypcja: „Citius – Altius – Fortius” 

Zespół bramny wraz z przebudowaną bramą główną, przez którą swobodnie miała móc przemaszerować kolumna złożona  
z 24-osobowych szeregów. W różnych okresach na bramie znajdowały się napisy z kolejnymi nazwami kompleksu sportowego, 

fot. pocztówka z 1948 r. ze zbiorów Michała Karczmarka
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Pokazy gimnastyczne podczas Niemieckiego Święta Sportu i Gimnastyki na dzisiejszych Polach Marsowych, 1938 r.,  
fot. za: www.polska-org.pl

Pocztówka z 1938 r. przedstawiająca halę turniejową (po prawej), pergolę przy dziedzińcu honorowym (po lewej) oraz 
trybuny wraz z wieżą zegarową na stadionie głównym (pośrodku w głębi). Obecnie w hali mieści się Międzywojewódzka 

Przychodnia Sportowo-Lekarska, fot. za: www.polska-org.pl
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Pomnik „Para sportowców” przy alei głównej, 1938 r. 
Obecnie pomnik nie istnieje, fot. www.polska-org.pl

(tłum. Szybciej – wyżej – mocniej). To motto 

olimpijskie i dewiza igrzysk olimpijskich, od 

1894 r. jest także dewizą Międzynarodowego 

Komitetu Olimpijskiego.

W drugiej fazie budowy kompleksu przebu-

dowany został m.in. stadion główny, który 

zyskał nie tylko zadaszenie trybun, ale i wieżę 

zegarową. Zgodne z narodowosocjalistyczną 

ideologią powstały także obiekty paramilitarne, 

np. strzelnice i tory przeszkód dla rekrutów. Na 

całym terenie pojawiły się dziesiątki masztów 

flagowych w formie tond ze swastykami, nie  

brakowało także orłów ze swastykami. Wtedy  

też, pod koniec lat 30., na dziedzińcu hono-

rowym ustawiona została brązowa statua 

„Zwycięzca” Victora Eichlera, w alei głównej 

stanął pomnik „Para sportowców” Johannesa 

Kiunki, a wnętrza wielu obiektów zyskały de- 

koracje wykonane przez Maxa Friesego. Co 

ciekawe, w kompleksie kąpielisk, tuż przy bro-

dziku dla dzieci jeszcze przed 1935 r. ustawiona 

została rzeźba nagiej kobiety…

Pomnik „Zwycięzca” na dziedzińcu honorowym, 1939 r. Obecnie został po nim tylko pusty cokół, fot. www.polska-org.pl
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niemieckich polityków, zasiadali partyjni dygni- 

tarze oglądający występy organizowane przy  

okazji różnych wieców i rocznic, np. tzw. po- 

wrotu Ziem Zachodnich do macierzy. 

W 1975 r. cały kompleks sportowy przekazano 

Akademii Wychowania Fizycznego. W niektó-

rych obiektach ulokowały się zakłady uczelni,  

w innych – administracja. Po tym, gdy pod koniec 

lat 70. wybudowano przy stadionie wielkie 

maszty oświetleniowe, przez pewien czas  

wrocławski Stadion Olimpijski był najjaśniej 

oświetlonym stadionem w Europie. Był też 

jednym z pierwszych polskich stadionów, na 

którym pojawiła się w nowoczesny sposób 

podgrzewana murawa.

Wartość historyczną i artystyczną dawnego 

parku sportowego doceniono na początku lat  

90. W czerwcu 1991 r. wpisano go do rejestru 

zabytków miasta Wrocławia. Wtedy też pozba- 

wiono go niechcianego patrona i rozpoczęto 

sukcesywnie przeprowadzany remont połączo- 

ny z modernizacją poszczególnych obiektów. 

W takiej formie kompleks przetrwał do II wojny  

światowej, podczas której dość znacznie ucier-

piał i to do tego stopnia, że po wojnie powołano 

Społeczny Komitet Odbudowy Stadionu Olim-

pijskiego, nadając mu przy tym w 1947 r. imię 

gen. Karola Świerczewskiego. W gruzach leżały 

np. trybuny, Wieża Maratońska, wieża skoków 

do wody i znaczna część pawilonów. Z trzech 

pomników do naszych czasów przetrwały tylko  

dwa cokoły. Część obiektów udało się odbu-

dować, jak np. trybuny czy wieżę przy basenie, 

którą wykonał Pafawag. Niestety, niektóre 

obiekty utraciły swoją pierwotną funkcję i dziś  

już albo nie ma po nich wcale śladu, albo 

zachowały się jedynie ich zaniedbane fragme-

nty. Nowością było wybudowanie w latach 50.  

wieży spadochronowej, która służyła sportow-

com do lat 70.

Tak jak i przed wojną, tak i po niej kompleks 

sportowy był świadkiem wielu wydarzeń nie  

tylko sportowych, takich jak rozmaite spartakia- 

dy, zawody w różnych dyscyplinach czy wyścigi 

żużlowe. Na trybunach honorowych zamiast 

Pocztówka kompleksu sportowego, 1933–1945, fot. za: www.polska-org.pl
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Kolejne modernizacje przeprowadzono po 

powodzi w 1997 r., która dotknęła kompleks, 

niszcząc część jego terenu. Ponieważ zaczęto 

wznosić nowe obiekty, kompleks utracił w znacz- 

nej mierze swoje dawne oblicze zaprojektowane  

przez Konwiarza. Także główny stadion z bo- 

iskiem do piłki nożnej stracił w 2010 r. swoją 

funkcję, gdyż nie spełnia już wymogów FIFA 

i UEFA do rozgrywania na nim oficjalnych 

meczów piłkarskich. Stało się to w związku  

z modernizacją toru żużlowego, której dokona- 

no kosztem boiska. Od 2006 r. stadion główny 

wraz z przyległym terenem jest własnością 

miasta, pozostały teren i obiekty należą do 

Akademii Wychowania Fizycznego.

Polecamy publikacje Henryka Klameckiego, historyka sztuki i członka Towarzystwa Miłośników Wrocławia, który wielokrotnie 
pisał o dziejach Stadionu Olimpijskiego i całego kompleksu sportowego, m.in. Henryk Klamecki, Zdzisław Paliga, Wrocławskie 

obiekty dydaktyczne i sportowe Akademii Wychowania Fizycznego. Historia i teraźniejszość, Wrocław 2010. O historii wrocławskiego 
sportu i obiektów sportowych można także poczytać w publikacjach Marka Ordyłowskiego, m.in. Szkice z dziejów kultury fizycznej, 

Zielona Góra 2005.
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Zmodernizowany Stadion Olimpijski z lotu ptaka, widok w kierunku wschodnim.  
Materiały prasowe WTS Sparta Wrocław, FIM Speedway Grand Prix, kwiecień 2018, fot. za: www.polska-org.pl


