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1 Wstęp

Organizatorzy poprzednich igrzysk ponosili często 
nadmierne wydatki na budowę stałych obiektów, których 
funkcjonowanie w tej formie jest problematyczne i obecnie 
nie wiadomo jak wykorzystać ich potencjał. Budowa 
obiektów tymczasowych, które w pełni wystarczyłyby 
do przeprowadzenia zawodów, mogłaby nie zniechęcać 
mniejszych i mniej bogatych państw do starania się 
o organizację igrzysk olimpijskich w przyszłości1.

      Pierre De Coubertin, 1911

1.1 Tematyka pracy

Letnie i zimowe igrzyska olimpijskie, od 1992 roku organizowane naprzemiennie 
w odstępach dwuletnich, to największe i najdroższe wydarzenie o zasięgu 
międzynarodowym, nie ustępujące nawet finałom mistrzostw świata w piłce 
nożnej. Ich organizacji towarzyszą liczne kontrowersje i dyskusje, czy igrzyska 
w takiej formie mają jeszcze uzasadnienie społeczne, ekonomiczne i sportowe. 
Festiwalizacja polityki miejskiej poprzez organizowanie wielkich imprez 
w nadziei na pobudzenie rozwoju i wyjście z ekonomicznej stagnacji - próba 
wyjścia z dekoniunktury poprzez spektakularne wydarzenie mające być 
gospodarczym kołem napędowym - okazuje się niejednokrotnie  niebezpieczną 
formą zarządzania2. Legitymizacja wielkich inwestycji pod presją czasu, 
inwestorów, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), a zwłaszcza 
międzynarodowych federacji sportu, stać się może machiną ignorującą głos 

1 S. Frawley, D. Adair, Managing the Olympics, Palgrave Mcmillan, Londyn 2013, s. 107.
2 Por. m. in.: H. Häussermann, W. Siebel, Festivalisierung der Stadtpolitik: Stadtentwicklung durch 

große Projekte, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1993.
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i potrzeby mieszkańców, tworząc kosztowne i potrzebne tylko do spełnienia 
doraźnych celów przestrzenie prawne i fizyczne dla wąskiej grupy odbiorców, 
określane mianem białego słonia3.  

Igrzyska olimpijskie w trakcie trwania zawodów gromadzą przed telewizorami 
ok. 3,6 miliarda ludzi, a zimowe mają 2,1 miliardową widownię4. Stąd miasta-
gospodarze igrzysk, chociaż ryzyko strat jest duże, a skutki ewentualnego 
przeinwestowania i błędów wynikających z nierozważnego prowadzenia 
inwestycji mogą być katastrofalne, liczą na rozgłos i reklamę, a także znaczne 
korzyści finansowe. Przygotowania wymagają ogromnego zaangażowania 
politycznego i społecznego, wkładu finansowego na poziomie lokalnym 
oraz wsparcia z budżetu państwa. Nagrodą jest możliwość pokazania się światu 
z potencjalnie najlepszej strony osiągając międzynarodowe uznanie i impuls do 
zmian politycznych i gospodarczych całego regionu. Należy jednak zadać sobie 
pytanie co zrobić z architektonicznymi pozostałościami imprezy trwającej - wraz 
z igrzyskami paraolimpijskimi - nieco ponad 40 dni. 

Społeczny oraz ekonomiczny trend rozwoju miast oraz ich rywalizacja na 
globalnym polityczno-ekonomicznym rynku, doprowadziły do śmiałych, wręcz 
spektakularnych realizacji olimpijskich, które przy niewłaściwych założeniach 
wyjściowych mogą pozostać niewykorzystane, a koszty budowy obiektu nigdy się 
nie zamortyzują. W walce o inwestorów i prymat w rankingach, miasta i ośrodki 
metropolitalne często wykorzystują architekturę licząc na tzw. „efekt Bilbao”, choć 
uchodzi on  raczej za anomalię5. Kluczowym zagadnieniem wydaje się zatem 
określenie determinantów kształtujących architekturę olimpijską tak, by mogła 
być wykorzystana zarówno podczas igrzysk jak i po zakończeniu.

Praca podejmuje analizę problematyki związanej z funkcjonowaniem 
obiektów po zakończeniu igrzysk na tle relacji pomiędzy architekturą i jej 
odbiorcą z zaakcentowaniem komercyjnego charakteru spektakularnych form 

3 Efektem białego słonia określa się problemy z wykorzystaniem i utrzymaniem dużych inwestycji 
czynionych na potrzeby konkretnej, ograniczonej w czasie imprezy. Powiedzenie ma swe źródła 
w tajskiej tradycji, zgodnie z którą władca, obdarowując poddanego białym słoniem, uważanym 
w tym kraju za święte stworzenie, nakładał na niego poważne obowiązki i ogromne koszty 
związane z utrzymaniem zwierzęcia, którego nie można się było pozbyć  
(za: oxforddictionaries.com).

4 IOC, Olympic Marketing Fact File, Lozanna, 2015.
5 Por. m. in.: D. Harvey, Bunt miast, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2012,  

W. Rybczynski, Make Shift Metropolis: Ideas About Cities, Scribner, Nowy Jork 2010.
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architektonicznych mających wpływ na markę oraz atrakcyjność współczesnych 
miast. Wybór tematu podyktowany jest nieustannym zainteresowaniem państw 
byłego Bloku Wschodniego, w tym Polski, będących częścią Europy środkowo-
wschodniej (Zakopane 2006, Kraków 2022) możliwością organizacji wielkich 
imprez sportowych. Równocześnie każda z tych kandydatur napotykała na 
protesty społeczne, a mnożące się w toku publicznej dyskusji pytania o zasadność 
wielkich inwestycji infrastrukturalnych często pozostawały bez odpowiedzi. 
Rozważania nad sensem organizacji igrzysk nie są tylko naszą domeną, ale 
toczą się w całej Europie. MKOl, który w materiałach promocyjnych stara się 
podkreślać rolę dziedzictwa olimpijskiego jako koła zamachowego przemian:

Igrzyska olimpijskie mają moc dostarczania długotrwałych 
korzyści, które w sposób znaczący mogą wpływać na 
społeczność, jej obraz i infrastrukturę. (...) Mogą być 
wspaniałym katalizatorem zmian w mieście organizatora, 
z potencjałem stworzenia czegoś znacznie więcej niż tylko 
dobre wspomnienia po udanych zawodach, rozdaniu 
nagród i medali6.

Odwrotne stanowisko głoszą niektóre organizacje społeczne wspierane 
często przez media, wskazujące na liczne obszary życia miast starających 
się o organizację igrzysk, które wymagają znacznie pilniejszych inwestycji 
i subwencji, niż drogie w organizacji zawody, które mają wąskie grono 
beneficjantów. Przypominając, że źle zorganizowane igrzyska nie tylko nie 
wpływały na poprawę stanu miast-organizatorów, ale też doprowadzały je 
do zadłużenia na dziesiątki lat, ich obawy stanowią istotny głos w procesie 
budowania poparcia lub sprzeciwu opinii publicznej wobec planów organizacji 
igrzysk.

Cyrk pod znakiem pięciu pierścieni jest tylko dla 
zakochanych w olbrzymich sportowych pustostanach. 
Życzę jak najlepiej naszym zawodnikom, ale to złudzenie, 
że po igrzyskach będziemy bogatsi, szczęśliwsi i w lepszej 
formie7.

Ważna jest odpowiedź na pytanie, czy jest możliwe osiągnięcie równowagi między 
wydatkami ponoszonymi na obiekty sportowe i infrastrukturę, a korzyściami 

6 IOC, Olympic Legacy, Lozanna 2013.
7 A. Rawnslay, This Five-Ring Circus Is Only For Those In Love With White Elephants, 22 lipca 2012 

[online] theobserver.com  [dostęp: 01.01.2015].
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płynącymi z tytułu organizacji takiej imprezy w dłuższej perspektywie czasowej. 
Trzeba mieć na uwadze fakt, że inwestycje, choć potrzebne i korzystne dla 
rozwoju miasta, często prowadzone są kosztem ulg i dotacji na kulturę, edukację 
albo ochronę zdrowia. W celu weryfikacji, jaki wpływ igrzyska mają na kondycję 
miast-organizatorów w 2000 roku MKOl uruchomił program pt. Olympic Games 
Global Impact. Przez okres 11 lat (program uruchamiany jest na 9 lat przed 
rozpoczęciem zawodów, a wnioski końcowe formułowane są dwa lata po ich 
zakończeniu), badany jest wpływ igrzysk pod kątem ekonomicznym, socjalnym 
i środowiskowym. Jak jednak zauważają Chris Gratton i Holger Preus, autorzy 
licznych badań dotyczących dziedzictwa olimpijskiego, sprawdzenie wpływu 
zawodów na miasto-organizatora, można poprawnie ocenić dopiero po 15-20 
latach.

Igrzyska olimpijskie powinny być przede wszystkim 
widziane jako inwestycja w przyszłość i wydarzenia 
budujące wizerunek, a nie możliwości generowania zysku8.

Współczesne igrzyska, podobnie jak ich starożytny odpowiednik, są festiwalem 
thymosu – stanu emocjonalnego, który wzbudza w człowieku chęć osiągnięcia 
doskonałości. Jest to irracjonalna siła, która zmusza do przekraczania własnych 
możliwości, pokonywania granic i osiągania efektów, które dotychczas wydawały 
się niemożliwe. To również dzięki temu powstają stadiony o niespotykanych 
kształtach, hale przykryte kopułami o coraz większych rozpiętościach, 
a w miejscu fabryk i terenów zdegradowanych powstają obiekty, których wpływ 
na środowisko jest ograniczany do minimum. 

W wydanej w 1919 roku książce Pédagogie sportive, Pierre de Coubertin 
podkreślał, że sport musi być postrzegany jako okazja do oglądania piękna. 
Piękna nie tylko ukrytego w atletach, będących żywymi posągami, ale piękna 
zawartego w architekturze i spektaklach towarzyszących igrzyskom9. Skala 
obiektów olimpijskich zachwyca, a bez wysokich budżetów te inwestycje nigdy by 
nie powstały.

8 S. Pyo, R. Cook, R. Howell, Summer Olymic tourist market – learning from the past. Tourism 
Management, 9(2)/1988, ss. 137-144.

9 J. Durry, Piere de Coubertin: Sport and Aesthetics, Art and Sport, IOC, Lozanna 1986.
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1.2 Problem badawczy

Począwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy upowszechniło się pojęcie 
projektowania trwałego, Międzynarodowy Komitet Olimpijski wspierał ideę 
obiektów sportowych jako atraktorów i inicjatorów procesów rewitalizacji całych 
obszarów miast-gospodarzy igrzysk. Jednak dopiero w 2003 roku, w Karcie 
Olimpijskiej (dokumencie określającym zasady, na jakich przyznawana jest 
organizacja igrzysk, w pierwszym rozdziale pt. „Ruch Olimpijski) misja i rola 
MKOl”, został zawarty punkt mówiący o „promowaniu pozytywnej spuścizny 
igrzysk olimpijskich dla miast i krajów gospodarzy igrzysk10”. Zachęciło to 
projektantów do coraz śmielszych rozwiązań koncepcji urbanistycznych 
i formalnych. Zgodnie z założeniami idei projektowania trwałego, obiekty 
powstałe na potrzeby igrzysk miały stać się trwałym elementem tkanki miejskiej 
oraz służyć mieszkańcom po zgaszeniu znicza olimpijskiego, a okolica wioski 
olimpijskiej miała tętnić życiem i obfitować w wydarzenia kulturalne. 

Podczas 127. sesji MKOl 8 i 9 grudnia 2014 roku w Monako została 
przedyskutowana strategia zmian ruchu olimpijskiego.  Zalecenia Agendy 2020 
opierają się na trzech fundamentach którymi są: trwałość, wiarygodność oraz 
aktywizacja młodzieży. Trzy priorytety wzajemnie ze sobą powiązane, mają 
wyznaczać cele, wskazywać drogi umożliwiające ich osiągniecie, a także wpływają 
na pracę MKOlu i komitetów narodowych. Została sformułowana nowa filozofia 
zapraszania potencjalnych miast-kandydatów do prezentowania projektu, który 
odpowiadałby ich sportowym, ekonomicznym i środowiskowym potrzebom. 

„Architektura zawsze traci wartość użytkową, bo dynamika życia powoduje 
powstanie nowych potrzeb, których wcześniej nie znano - zauważa Piotr 
Gajewski; - funkcje, dla których zaprojektowano obiekt zanikają, a powstają 
nowe, których obiekt nie przyjmuje11”. Inwestycje towarzyszące igrzyskom, sposób 
finansowania i stopień wyspecjalizowania tych obiektów nie mają precedensu 
w historii architektury. Dlatego tak ważne jest projektowanie infrastruktury 
olimpijskiej z wieloletnią perspektywą, która w maksymalnym możliwym stopniu 
odpowie zarówno na potrzeby organizatorów IO, jak i jej użytkowników.

10 IOC, Olympic Charter,  Lozanna, 2013.
11 P. Gajewski, Udręka i dziedzictwo, Czasopismo Techniczne PK z. 14. seria Architektura (4-A1), 

Kraków 2011.
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1.3 Teza Pracy

Badania porównawcze około 100 obiektów zrealizowanych w latach 1992-2012 
pozwoliły sformułować następujące hipotezy robocze:

- przydatność obiektów olimpijskich jest w czasie trwania igrzysk bezsprzeczna, 
o prawdziwej wartości tej architektury świadczy możliwość wykorzystania ich po 
zakończeniu igrzysk;

- problem wykorzystania obiektów poolimpijskich nie jest wyłącznie 
problemem politycznym, ekonomicznym, technicznym albo strategicznym, 
lecz także zagadnieniem architektonicznym (funkcjonalnym, przestrzennym, 
strukturalnym, etc.) i powinien być uwzględniony na etapie projektowym;

- zakres oddziaływania współczesnej architektury olimpijskiej nie ogranicza się 
tylko do najbliższego sąsiedztwa, ale ma wpływ na ewentualne walory miasta i 
regionu;

- tylko w ściśle określonych warunkach architektura olimpijska może mieć  
korzystny wpływ na wizerunek i jakość życia miasta poolimpijskiego;

O architekturze olimpijskiej, której koszty realizacji liczone są w setkach 
milionów dolarów za obiekt, trudno rozmawiać z pominięciem kwestii 
ekonomicznej, a źle zaplanowane dziedzictwo olimpijskie może stać się 
brzemieniem.  Takie założenia pozwoliły sformułować tezę pracy:

Projektowanie obiektów olimpijskich w kontekście idei 
dziedzictwa olimpijskiego powinno uwzględniać elementy 
strategii trwania tych obiektów w czasie.

1.4 Cel badań

Celem badań jest ustalenie punktów wspólnych strategii organizatorów igrzysk 
w kontekście Agendy 2020 i idei dziedzictwa olimpijskiego mogących służyć 
za rozwiązania modelowe. Określenie granic i lub wytycznych projektowych  
dla obiektów i infrastruktury olimpijskiej. Nakreślenie warunków w jakich 
architektura olimpijska może mieć korzystny wpływ na miasto i region zarówno 
w kontekście wizerunku, jakości życia jak i kondycji ekonomicznej.



10

Dodatkowo praca ma stanowić opracowanie będące wskazówką dla podmiotów 
zainteresowanych zagadnieniami projektowania wielkich obiektów sportowych 
w kontekście rewitalizacji miast i obszarów metropolitalnych oraz problematyką 
kompleksowości i złożonością architektury olimpijskiej jak i systematyką tych 
obiektów pod względem trwałości, funkcjonalności i kosztów realizacji. 

1.5 Zakres pracy - zakres czasowy, terytorialny i problemowy

Chociaż niniejsza praca w części badawczej ogranicza się wyłącznie do 
współczesnych przykładów obiektów olimpijskich, w celu rzetelnego 
i szczegółowego przybliżenia tematyki praca zostaje uzupełniona o wstęp 
nakreślający tło tej problematyki od starożytności po czasy współczesne.

Analizą szczegółową objęto obiekty zrealizowane lub zaadaptowane na potrzeby 
letnich i zimowych igrzysk olimpijskich od 1992 roku. Za pierwsze zawody, 
w przygotowaniu których próbowano wdrażać założenia projektowania trwałego, 
uznaje się XXV Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie (1992) i XVI Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie w Albertville (1992). Okres ten jest zbieżny z procesem zmiany 
struktur politycznych Europy środkowo-wschodniej. W rezultacie swobodnego 
przepływu ludzi, towarów, usług, informacji, myśli, wzorców oraz tendencji 
architektonicznych, okazał się on punktem kulminacyjnym dla rozwoju regionu. 
Stał się przyczynkiem do jego zjednoczenia, oraz pozwolił na dostosowanie do 
globalnych wymagań rynkowych. 

Ze względu na  konieczność znalezienia wspólnego mianownika w postaci 
podobieństw lub analogii pomiędzy sytuacją ekonomiczną, polityczną, społeczną, 
warunkami klimatycznymi, tradycjami i reprezentowanymi wartościami 
pomiędzy poszczególnymi krajami-gospodarzami igrzysk12, badania szczegółowe 
ograniczono do obiektów zrealizowanych w Europie. Istotne znaczenie miała także 
możliwość przeprowadzenia badań terenowych.

12 Jednym z ważniejszych kryteriów przy wyborze organizatora igrzysk jest stabilna sytuacja 
finansowa państw/miast-organizatorów (lub duże gwarancje udzielone przez rządy tych państw) 
oraz przewidywalność polityczna całego regionu. Dlatego badane ośrodki olimpijskie znajdują się 
w obrębie krajów tzw. starej Unii Europejskiej (tj. Hiszpania - Barcelona 1992, Francja - Albertville 
1992, Grecja - Ateny 2004, Włochy - Turyn 2006, Wielka Brytania - Londyn 2012) oraz powiązanej 
z nią licznymi traktatami Norwegii - Lillehammer 1994. 
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Analiza obejmuje architekturę olimpijską, która wg definicji Wojciecha 
Zabłockiego „oznacza obiekty sportowe i zespoły, wybudowane na igrzyska 
olimpijskie. Potocznie mianem ‚obiekt olimpijski’ określa się często obiekt 
sportowy, który odpowiada kryteriom zawodów olimpijskich, szczególnie jeśli 
chodzi o funkcję sportową i widowiskową”13. Pozwoliło to zilustrować złożoność 
problemów towarzyszących realizacji takich obiektów na ograniczonej liczbie 
przykładów. Z zakresu wyłączono wioski olimpijskie oraz obiekty, w których 
zakwaterowani zostali sportowcy, sędziowie i przedstawiciele ruchu olimpijskiego. 

1.6 Metoda pracy

Praca ma charakter monograficzny z elementami metody analityczno-krytycznej 
i historyczno-porównawczej. Dotyczy zjawisk oraz zagadnień z dziedziny 
architektury użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 
wielkoskalowych i infrastruktury sportowej. W pracy został porównany także 
wysiłek ekonomiczny, społeczny i polityczny miast-organizatorów na podstawie 
dostępnych danych. 

Początkowo grupa porównawcza obejmowała ok. 100 obiektów. Na podstawie 
badań terenowych i przeprowadzonej analizy wstępnej wyselekcjonowano grupę 
badawczą liczącą 18 obiektów porównywalnych pod względem skali i sposobu 
użytkowania. Grupę analizowanych przykładów stanowią obiekty, które gościły 
ceremonie otwarcia igrzysk, specjalistyczne hale sportowe, oraz te obiekty, które 
stały się ikonami danej imprezy. 

We wstępie przeprowadzono analizę wszystkich igrzysk letnich i zimowych od 
1896 roku aż do 2016 roku pod kątem:

- przygotowań każdego miasta-organizatora do igrzysk - w szczególności 
analizowano proces aplikacyjny poprzedzający przyznanie organizacji zawodów 
przez MKOl;

- planowanych inwestycji w infrastrukturę sportową ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju planowanych obiektów - w tej części przedstawiono 
obiekty wykorzystane przez organizatorów do przeprowadzenia wszystkich 

13 W. Zabłocki, Obiekty Sportowe Igrzysk Olimpijskich, Wydawnictwo WSEiZ, Warszawa 2016, s. 10.
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konkurencji olimpijskich rozróżniając obiekty istniejące, nowo wybudowane 
z myślą o przeprowadzeniu igrzysk oraz obiekty tymczasowe, które po 
zakończeniu zawodów zostały zdemontowane. Za budynki istniejące 
uznano te obiekty i urządzenia sportowe, których budowę ukończono przed 
złożeniem wniosku aplikacyjnego o organizację igrzysk - przynajmniej 8 
lat przed dniem otwarcia zawodów. Do obiektów tymczasowych zaliczono 
elementy infrastruktury sportowej (start, meta, tor, trybuny, etc.) zrealizowane 
w przestrzeni miejskiej lub na terenach rekreacyjnych i zdemontowane po 
zakończeniu IO. Wszystkie pozostałe obiekty traktowano jako nowe, realizowane 
na potrzeby igrzysk;

- realizacji przedolimpijskich założeń w kontekście wykorzystania architektury 
po zakończeniu igrzysk - analizie poddano wykorzystanie obiektów olimpijskich 
po zakończeniu zawodów oraz częstotliwość rozgrywania na niej zawodów rangi 
mistrzowskiej lub pucharowej;

- poniesionych kosztów - analizowano zarówno oficjalne jak i nieoficjalne 
koszty organizowania zawodów. W tym celu wydatki w walucie danego 
kraju przeliczono na dolary amerykańskie w oparciu o średni kurs walutowy 
na dany rok i przedstawiono te koszty w sile nabywczej dolara z 2012 roku 
(igrzyska w Londynie) z uwzględnieniem inflacji, współczesnych kosztów pracy 
i współczynnika oceniającego historyczną wartość inwestycji14. Wyniki analiz 
cząstkowych oraz wnioski przedstawiono syntetycznie w ujęciu graficznym.

1.7 Stan badań

Opracowania wprost lub pośrednio dotyczące przedmiotów badań podjętych 
w pracy zostały uwzględnione w wykazie literatury. Można w nich wyróżnić 
następujące grupy: oficjalne raporty przygotowywane przez organizatorów 
igrzysk, monografie, wydawnictwa encyklopedyczne, artykuły naukowe 
publikowane w materiałach konferencyjnych i materiałach Międzynarodowego 
Komitetu Olimpijskiego uzupełnione o doniesienia medialne. Istotnym źródłem 
są obcojęzyczne opracowania powstałe w oparciu o autorską systematykę 

14 Dane te pochodzą z serwisu measuringworth.com, obliczającego względne wartości USD w czasie. 
Serwis został opracowany przez grono profesorów ekonomii ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii i Australii.
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twórców badanych obiektów. Nie odnaleziono zbiorczego opracowania w sposób 
wyczerpujący poruszającego problematykę dziedzictwa olimpijskiego, a jedynie 
publikacje ogólne, wybiórczo podejmujące i analizujące poruszany temat. 

Główne informacje o obiektach olimpijskich i założeniach projektowych zawarte 
zostały w raportach składanych przez miasta - organizatorów igrzysk tj.: Official 
Report of the Games of the XXV Olympiad Barcelona, Official Report of the 
XVI Olympic Winter  Games of Albertville ,1994 Winter Olympis Report, Official 
Report of the XXVIII Olympiad, ATHOC, Torino 2006 - XX Olympic Winter 
Games - Final Report i London 2012 Olympic Games Official Report.

Problematykę architektury i dziedzictwa olimpijskiego analizują m.in.: J.R. Gold 
i M.M. Gold w książce Olympic Cities. Autorzy w wielowarstwowej analizie 
porównawczej badają jak działanie organizatorów zawodów wpływało na kształt 
obecnych igrzysk i jak igrzyska wpływały na kształt miast. E. Kassens-Noor, 
w pracy Planning Olympic Legacies, szczegółowo analizuje dziedzictwo olimpijskie 
pozostawione w infrastrukturze towarzyszącej tym wydarzeniom oraz to, na ile 
obietnice organizatorów udało się zrealizować. Istotne dla prowadzonych badań były 
też materiały zawarte w publikacji  Olympic Legacies, Intended and Unintended; 
Political, Cultural, Economic and Educational, autorstwa J.A. Mangan, 
M. Dyreson.

Krytycznym okiem na kształt i formę dzisiejszych igrzysk patrzą m.in. 
A. Zimbalist w książce pt.: Circus Maximus, The Economy Gamble Behind 
Hosting the Olympics and the World Cup, oraz C.A. Shaw Five Ring Circus: Myths 
and Realities of the Olympic Games. Autorzy poprzez liczne analizy starają się 
podkreślić destrukcyjny wpływ igrzysk i mistrzostw świata w piłce nożnej na 
miasta, które zmuszone zostają przez MKOl i FIFA do gigantycznych wydatków 
na obiekty sportowe.

W pracy wykorzystane zostały także oficjalne materiały MKOl m.in.: Fatsheet 
-  Legacies of the Games oraz Review of the Olympic Programme and the 
Recommendations on the Programme of the Games.

Do najnowszych publikacji w języku polskim traktujących o architekturze 
olimpijskiej należy publikacja W. Zabłockiego, Obiekty Sportowe Igrzysk 
Olimpijskich. Niniejsza praca uzupełnia ją o kontekst idei dziedzictwa olimpijskiego.
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Odniesienie do wpływu igrzysk na atrakcyjność turystyczną miast i ich 
sytuację ekonomiczną przedstawia m. in.: H. Pruss w The Economics of 
Staging the Olympics: A Comparison of the Games, 1972-2008. Autor książki, 
będąc profesorem ekonomii sportowej i socjologii sportu, prezentuje szerokie 
spojrzenie na koszty ekonomiczne, społeczne i polityczne, a także korzyści 
płynące z organizacji igrzysk. W książce Managing the Olympics, autorzy S. Frawly 
i D. Adair opierają się na najnowszych badaniach nad wyzwaniami, przed którymi 
stają organizatorzy wielkich imprez sportowych.

Informacje potrzebne do stworzenia wykresów i tabel przedstawiających koszty 
organizacji igrzysk zostały weryfikowane w oparciu o pracę Olympic Proportions: 
Cost and Cost Overrun at the Olympics 1960 – 2012 autorstwa B. Flyvbjerga i A. 
Stewarta z University of Oxford, oraz A look at Olympics costs C. F. Zarnowskiego.

Podczas kompletowania materiałów przestudiowano książki dotyczące historii 
ruchu olimpijskiego (N. Spivey, The Ancient Olympics; S. G. Miller, Ancient Greek 
Athletics; Z.Porada, Almanach - Starożytne i nowożytne igrzyska Olimpijskie) 
oraz filozofii olimpijskiej (M. Kiuri, J. Teller. The Stadium of Olympia, from the 
perspective of the dialogical architecture; H.L. Reid, M.W. Austin, The Olympics and 
Philosophy).

1.8 Możliwości wykorzystania badań

Dane dotyczące najnowszej architektury olimpijskiej mogą być wykorzystywane 
nie tylko do dalszych badań, pracy projektowej i dydaktyki. Mogą również 
stanowić wkład do interdyscyplinarnych opracowań strategii inwestycji 
sportowych. W kontekście niedawnych starań Krakowa i Zakopanego 
o organizację zimowych igrzysk olimpijskich w 2006 i 2022 roku, praca 
porządkuje informacje dotyczące tego rodzaju inwestycji zrealizowanych 
w ostatnich latach przez państwa europejskie. 

s. 15: przebudowany stadion olimpijski w Londynie, maj 2017 r., fot. autora. ▶
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2 Tło historyczne

2.1 Starożytna idea igrzysk olimpijskich

Za datę początku starożytnych igrzysk olimpijskich przyjmuje się rok 776 
p.n.e., (choć dokładnej daty nie da się ustalić15), co stanowi pewnego rodzaju 
punkt zwrotny w historii sportu, jak i naszej cywilizacji. Stworzone przez 
Greków wartości i ideały, przejęte i zmieniane później przez Rzymian, popadły 
w zapomnienie by odrodzić się ponownie pod koniec XIX wieku. Starożytne 
greckie igrzyska olimpijskie stanowiły wzór dla Pierre’a de Coubertin’a, który 
w roku 1896 zapoczątkował nowożytny ich odpowiednik. Ruch ten trwa do 
dzisiaj, stając się przy tym jednym z najważniejszych procesów dzisiejszego 
świata.

Igrzyska olimpijskie były jedną z największych, ale nie jedyną wielką imprezą 
sportowo-religijną starożytnej Hellady - igrzyska organizowano również 
w Nemei, Delfach i Istmii. Żadne nie osiągnęły jednak rangi zawodów 
rozgrywanych ku czci Zeusa. Igrzyska odbywały się w cyklu czteroletnim, 
stając się łącznikiem między różnymi kulturami i społecznościami świata 
greckiego. Idea zmagań atletów pojawiła się w późnym okresie prehistorycznym 
i istnieje wiele mitologicznych przekazów opisujących ich początki. Najczęściej 
przytaczany jest mit o Heraklesie Idajskim, jednym z braci Kuretów, którzy 
opiekowali się Zeusem. To właśnie Herakles wezwał pozostałych braci do 
rywalizacji w biegach, a zwycięzców dekorował gałązką oliwną. Jest on 
utożsamiany z ideą fair play i duchem sportowej rywalizacji, był błogosławiony 
przez samych bogów, którzy również brali udział w imprezach sportowych. 

Igrzyska organizowano zawsze w czasie drugiej pełni księżyca po przesileniu 
letnim, czyli na przełomie lipca i sierpnia16. Miesiąc przed oraz podczas igrzysk 
olimpijskich w Grecji obowiązywał święty pokój (ekechejria), a udział w nich 
mogli brać wyłącznie wolni od zarzutów i nie karani obywatele Hellady. 
Wydarzenia w Olimpii, które oprócz sportowców, kapłanów, sprzedawców 

15 Olympic Museum and Studies Centre,  The Olympic Games in Ancient Greece, Lozanna 2002.
16 S.G. Miller, Sportowe życie antycznej Grecji, PIW, Warszawa 2006, s. 107.
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gromadziły na widowniach ok. 40 000 ludzi17, były także okazją do poznawania 
się, zawierania sojuszy i aliansów między miastami - państwami. Festiwal był 
wyjątkowo głośny (zwłaszcza od roku 396 p.n.e. kiedy pozwolono na stosowanie 
trąb), gdzie widzowie siedzieli w ogromnym ścisku, pozbawieni odpowiedniego 
mieszkania, zaopatrzenia w wodę i urządzeń sanitarnych, nie wspominając 
o plagach much, upałów i wszechobecnych handlarzy18.

Zawody, często łączone z ceremoniami religijnymi19, odbywały się u podnóży 
sanktuarium Zeusa, czczonego w całej starożytnej Grecji. To dla niego zapalano 
specjalny znicz w świętym gaju oliwnym. Ten religijny charakter wydarzenia 
przejawiał się między innymi w przysięgach, jakie atleci składali ku czci 
konkretnych bogów. Każde naruszenie przepisów było traktowane i karane 
jak świętokradztwo. Związek między sportem a religią, wykuwany w kulcie 
bohaterów i wzmocniony przez ich domniemane powiązania z bogami, tworzył 
wśród sportowców i innych uczestników igrzysk przekonanie, że bogowie 
sprzyjają tym, którzy spełniali ich wolę, składali na ich cześć ofiary i stawiali 
pomniki .

Igrzyska trwały początkowo tylko 1 dzień, a jedyną konkurencją był wyścig na 
jedną długość stadionu (600 stóp olimpijskich) wynoszącą 192 metry. Potem – 
w miarę wprowadzania kolejnych konkurencji – przedłużono je do pięciu dni20. 

W początkowym okresie nagrodami dla zwycięzców były wieńce z gałązek 
oliwnych, z czasem również wynagrodzenie pieniężne i rzeczowe, co zwiększało 
pokusę nieuczciwej walki i korupcji. Na nieuczciwych atletów nakładano 
kary finansowe, z których następnie były fundowane pomniki Zeusa, zwane 
Zanesami. Każdy z tych pomników ustawiany był wzdłuż drogi prowadzącej 
na stadion, z podpisem ukaranego sportowca, aby następni zawodnicy mogli 
się im przyjrzeć21. Nad przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali sędziowie 

17 AA.VV, Olympic Museum and Studies Centre, The Olympic Games in Ancient Greece, 
Lozanna 2002.

18 N. Spivey, The Ancient Olympics, Oxford University Press, Nowy Jork 2012, s. 2.
19 A. Aymard, J. Auboyer, L’Orient et la Grèce antique, Presses Universitaires de France,  

Paryż 1961, s. 273.
20 IOC, Factsheet - The Olympic Games of Antiquity, [online] olympic.org [dostęp: 24.01.2015] 

dostępny:http://www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/The_Olympic_
Games_of_the_Antiquity.pdf.

21 Olympic Museum and Studies Centre, The Olympic Games in Ancient Greece, Lozanna 2002.
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nazywani hellanodikai22 – greccy urzędnicy, regulujący przebieg igrzysk, 
wyznaczeni przez państwo. Do ich zadań należało organizowanie zawodów, 
zarządzanie funduszami oraz przydzielanie nagród. Hellanodikowie przyglądali 
się zawodnikom już podczas przygotowań do igrzysk. Następnie dobierali 
zawodników w pary zgodnie z ich siłą i umiejętnościami tak by eliminować 
jednostronne walki, w których jeden z zawodników zdecydowanie będzie górował 
nad drugim23.

Zwycięzcy zawodów do tego stopnia cieszyli się estymą, że ich rodzinne miasta 
przekonane o przychylności bogów dla triumfatora zawodów, otwierały bramy 
i burzyły mury obronne. Udział i zwycięstwo w igrzyskach olimpijskich, oprócz 
blasku chwały, stwarzały triumfatorom wspaniały punkt wyjściowy do karier 
politycznych i angażowało ich w sprawy publiczne. Zwycięstwo olimpijskie było 
sposobem na udowodnienie własnej wartości i zdolności przywódczych, tworzyło 
przyszłych liderów politycznych, a także umożliwiało awans społeczny.

2.1.1 Obiekty starożytnej Olimpii

Olimpia to miejsce kultu Zeusa, zlokalizowane w rejonie Elis, północno - 
wschodniej części Peloponezu, 340 km na zachód od Aten. Dzięki prowadzonym 
od 1875 roku badaniom archeologicznym, możliwe było zrekonstruowanie 
oryginalnego układu budynków, które tworzyły scenerię starożytnych igrzysk 
olimpijskich. Wszystkie obiekty sakralne leżą w granicach Altis -  zespołu 
centralnie ustawionych świątyń, miejsc kultu i posągów wzniesionych ku czci 
Zeusa24. Na terenie, który z trzech stron otoczony był murami, a od południowej 
zamknięty masywem góry Kronos25 znajdowało się 70 obiektów sakralnych: 
świątyń, ołtarzy, skarbców i posągów26, z których najważniejszym była 
świątynia Zeusa (15) wraz z pomnikiem dłuta Fidiasza - jeden z siedmiu cudów 
starożytnego świata. Głównymi obiektami sportowymi był stadion z bieżnią (10), 

22 W dosłownym tłumaczeniu “greccy sędziowie”, których znakiem rozpoznawczym były purpurowe 
szaty zakładane na czas trwania zawodów.

23 N. Spivey, op.cit., s. 50.
24 AA.VV,  The Temple of Zeus at Olympia, Powerhouse Museum, Sydney 2000.
25 Encyclopedia Britannica, Altis, [online] britannica.com [dostęp: 24.01.2015]  

dostępny: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/17740/Altis.
26 N. Wilson, Encyclopedia of Ancient Greece, Routledge, Nowy Jork 2013. s. 5.
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hipodrom, palaestra (21), gimnazjon (20) i buleuterion (31). Stadion, bardzo 
prosty w formie, znajdował się za wschodnią ścianą Altis. Zbudowany został 
na planie prostokąta o długości 211 metrów i szerokości 32 metry, z bieżnią 
pokrytą piaskiem. Dookoła bieżni poprowadzony był kanał, zaopatrujący obiekt 
w pitną wodę. W poprzek stadionu, z południa na północ, biegł żłobiony, lekko 
wpuszczony w ziemię marmurowy grzbiet złożony z 20 segmentów szerokości 

1. Północno-wschodni Propylon 
2. Prytanejon 
3. Świątynia Filipa II Macedońskiego
4. Świątynia Hery
5. Pelopejon - grób Pelopsa
6. Nimfajon
7. Metroon - świątynia Matki Bogów
8. Skarbce
9. Kryptoportyk łączący Altis ze stadionem 
10. Stadion
11. Stoa Echo
12. Gmach Ptolomeusza i Arsinoe
13. Stoa Hestii
14. Budynek hellenistyczny

15. Świątynia Zeusa
16. Ołtarz Zeusa
17. Ołtarz wotywny Achajów
18. Ołtarz wotywny Mitosa
19. Nike Pajoniosa
20. Gimnazjon
21. Palestra
22. Teokleon  - dom kapłanów 
23. Heroon
24. Warsztat Fidiasza
25. Łaźnia Kladeos
26. Łaźnie greckie
29. Leonidajon
30. Łaźnie południowe

▲ Plan olimpii
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1,28 metra, o który atleci opierali stopy przygotowując się do startu27. Stadion 
nie posiadał trybun, a zawody obserwowano ze zboczy pobliskich łąk. Jedyna 
platforma służyła sędziom i najznamienitszym gościom. Na tym obiekcie 
rozgrywano konkurencje takie jak: bieg prosty - długość stadionu; bieg podwójny 
- dwie długości stadionu; bieg długodystansowy - od siedmiu do dwudziestu 
czterech stadionów (1345,89 m do 4614,48 m); bieg w uzbrojeniu - rozgrywany 
prawdopodobnie na dystansie dwóch stadionów w pełnym rynsztunku hoplity; 
zapasy  - walki odbywały się na stadionie, na powierzchni pokrytej piaskiem, 
a zwycięstwo uzyskiwał zawodnik, który trzykrotnie powalił przeciwnika na 
ziemię; pięściarstwo - zawodnicy łączeni byli w pary drogą losowania, bez 
podziału na kategorie wagowe, a zwycięstwo można było uzyskać poprzez 
poddanie lub powalenie rywala; pankration - połączenie zapasów i walk 
pięściarskich, gdzie dozwolone było stosowanie wszystkich chwytów i uderzeń; 
pentathlon - skok w dal, zapasy, rzut dyskiem, rzut oszczepem i bieg. 

W części zachodniej stadionu znajdowały się gimnazjon i palestra - budynek, 
w którym odbywały sie treningi zapaśnicze. Był to obiekt na planie kwadratu 
o boku równym 66 metrów. W środku znajdowało się kwadratowe pomieszczenie 
o boku 40 metrów. W przestrzeni między ścianami zewnętrznymi a kolumnadą 
wewnętrzną znajdowały się dodatkowe pomieszczenia. Gimnazjon, budynek 
na rzucie prostokąta z otaczającymi go kolumnami, to miejsce, gdzie ćwiczyli 
biegacze i zawodnicy startujący w pentathlonie. W środku znajdowały się dwie 
bieżnie o długości 192 metrów każda, nakryte drewnianym stropem, wspartym 
na 66 doryckich kolumnach.  Na północ od Altis stał szereg skarbców (8) 
należących do państw-miast greckich, w których gromadzone były wota.

Na hipodromie odbywały się wyścigi konne (na oklep oraz wyścigi rydwanów 
zaprzężonych w dwa lub cztery źrebaki, konie lub woły). Była to wielka 
promenada z dwoma kolumnami oddalonymi od siebie na długość dwóch 
starożytnych stadionów. Zachowane przekazy pisemne podają, że obwód miał 
około czterech stadionów, a szerokość wynosiła ok. 250 m28. Kolumny wyznaczały 
miejsca startu, a także punkt zwrotu, jeśli zawody przewidywały większą ilość 
okrążeń. Wyścigi te zawsze zamykały igrzyska olimpijskie. 

27 Z. Porada, Almanach - Starożytne i nowożytne igrzyska Olimpijskie, Krajowa Agencja Wydawnicza 
w Krakowie, Kraków 1980, s. 40.

28 Ibidem, s. 60.



21

2.1.2 Olimpia za czasów Macedończyków i Rzymian

Pierwotnie uczestnikiem igrzysk mógł być każdy wolny obywatel Hellady, 
niezależnie od klasy społecznej, pod warunkiem, że był wolny od skazy (wyroku) 
i był pochodzenia greckiego. Jak pisał Herodot, „Olimpiada to nie konkurs dla 
barbarzyńców, ale dla narodu greckiego29’. Po klęsce Greków zadanej przez wojska 
Filipa II Macedońskiego w bitwie pod Cheroneą (338 r. p.n.e.) igrzyska zaczęły 
stopniowo tracić klasyczną formę. Przynależność Macedończyków do 
świata greckiego była kwestią sporną już w czasach starożytnych. Kiedy 
AleksanderI  zjawił się w Olimpii w V w. p.n.e. z zamiarem wystartowania 
w biegu prostym, pozostali zawodnicy wnieśli protest, uważająć go za 
barbarzyńcę. Hellanodikowie musieli ocenić „greckość” króla. Choć ostatecznie 
pozwolili mu na udział w zawodach, mimo zwycięstwa, jego nazwisko nigdzie nie 
jest wymieniane. Również sam Filip, chcąc udowodnić swoje greckie korzenie, 
wziął udział w zawodach konnych podczas igrzysk olimpijskich w 356 r. p.n.e. Na 
dwóch kolejnych igrzyskach udało mu się sięgnąć po laur zwycięzcy w zawodach 
rydwanów. To prawdopodobnie jego następca, Aleksander Wielki, wybudował na 
cześć Filipa świątynię (3), której podstawę do dzisiaj widać w Altis. Marmurowe 
jońskie kolumny otaczały kaplicę, w której mieściły się wykonane ze złota i kości 
słoniowej pomniki Filipa, Aleksandra i Amyntasa (ojca Filipa). Pewien rodzaj 
apoteozy był w tym przypadku wyraźnie zaznaczony30. 

W okresie dominacji Macedończyków na Peloponezie, teren wzbogacał się 
o nowe budowle. Altis zostało otoczone murami, zbudowano również zadaszony 
chodnik na wschód od świątyni Zeusa, dający schronienie pielgrzymom (11). 
W 330 r. p.n.e. na zachód od Altis został wybudowany Leonidaion projektu 
Leonidasa z Naxos, dom gościnny i miejsce zakwaterowania  sportowców, 
największy budynek na terenie sanktuarium (29). Po śmierci Aleksandra 
w 323 r. p.n.e., jego sojusznicy zaczęli zakładać nowe królestwa we wschodnich 
częściach basenu Morza Śródziemnego. Jedynym kryterium dopuszczającym do 
uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich stała się znajomość języka, co umożliwiło 
start zawodnikom m.in. z Syrii i Egiptu. Lista zwycięzców w tym czasie stała się 
bardziej kosmopolityczna. 

29 History of Macedonia, Philip of Macedon, King of Macedonia and Conqueror of Illyria, Thrace, 
and Greece, [online] historyofmacedonia.org [dostęp: 22.01.2015] dostępny: http://www.
historyofmacedonia.org/AncientMacedonia/PhilipofMacedon.html.

30 N. Spivey, op.cit., s. 203.
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W II w. p.n.e. zarówno Olimpia jak i igrzyska przeszły bez większego uszczerbku 
pod skrzydła Rzymian. Przez kolejne lata charakter i etos zawodów nie tylko 
zostały utrzymane, ale i spopularyzowane na kolejnych obszarach. Obiekty 
przeznaczone dla sportowców jak i widzów zostały gruntownie zmodernizowane, 
a w I w. n.e. na terenach Olimpii wprowadzono publiczne toalety31. W latach 141-
157 zbudowano akwedukt, który doprowadził do Altis i obiektów sportowych 
świeżą wodę, eliminując przy tym część chorób występujących podczas zawodów. 
Sport z czasem przybrał jednak formę dochodowego rzemiosła o często brutalnej 
formie. W toku walk coraz częściej zdarzały się wypadki przekupstwa. Coraz 
więcej było chętnych do zasiadania na trybunach i obserwowania rywalizacji,  
coraz trudniej też było pozyskać nowych zawodników.

Kryzys dotknął Olimpię dopiero w III w. n.e. Część budowli rozebrano na 
potrzeby fortyfikacji budowanych w obawie przed zbliżającymi się plemionomi 
Heruldów, które tu jednak nie dotarły. Zniszczone wtedy budynki już nigdy nie 
odzyskały swej pierwotnej formy. 

Konstantyn I Wielki (w 313 r. n.e.) wydał edykt mediolański, proklamujący 
swobodę wyznawania chrześcijaństwa. Część biskupów na fali zmian zaczęła 
krytykować i potępiać stare wierzenia i zwyczaje nazywając je pogańskimi 
i heretyckimi. Ostateczny cios igrzyskom olimpijskim wymierzył cesarz 
Teodozjusz I Wielki, który w roku 393 n.e. wydał całkowity zakaz ich 
organizowania. Wkrótce potem spustoszeń Peloponezu dokonały plemiona 
gockie, a w roku 426 kolejny z cesarzy - Teodozjusz II nakazał spalenie Altis jako 
miejsca kultów pogańskich. Dzieła zniszczenia dopełniło sto lat później trzęsienie 
ziemi. Idea zmagań sportowych w duchu klasycznego ruchu olimpijskiego 
zamarła na kolejne piętnaście stuleci.

31 Ibidem, s. 50.
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2.1.3 Odrodzenie idei igrzysk olimpijskich

Rozwój ruchu olimpijskiego od początku jego istnienia odbywał się na dwóch 
płaszczyznach. Po pierwsze dotyczył czystej praktyki boiskowej mającej 
swe apogeum co cztery lata podczas igrzysk. Po drugie, ewolucji ulegał też 
w płaszczyźnie teoretycznej i to zarówno w stadium protoolimpizmu nie 
mającego jeszcze swej materialnej ekspresji w cyklicznych rozgrywkach 
sportowych, jak i fazie późniejszego krzepnięcia idei. Ponadto warto pamiętać 
– jak podają znawcy olimpizmu - refleksja humanistyczna powinna dominować 
w jego opisie przez fakt, że to badania naukowe, społeczne, zapoznały barona 
de Coubertina ze sportem. Początkowo zatem jego zainteresowaniem była 
fascynacja społeczeństwem jako takim, a rola sportu w społeczeństwie była 
już tylko uszczegółowieniem jego badań32. „Olimpizm był idiosynkratycznym 
filozoficznym amalgamatem wyciągniętym z eklektycznych źródeł, w połączeniu 
z coubertinowską idealizacją starożytnych wartości hellenistycznych, rycerskimi 
tradycjami średniowiecza, XIX i XX wiecznymi teoretykami i praktykami 
edukacyjnymi oraz kosmopolitycznymi i internacjonalistycznymi doktrynami 
liberalnymi33”.

Istotną datą w procesie przywracania do życia ducha olimpijskiego jest czerwiec 
1894 roku i odbywający się w tamtym czasie Kongres dla Wskrzeszenia Igrzysk 
Olimpijskich na Sorbonie, pod przewodnictwem barona De Courcel’a. Przed 
79 delegatami, reprezentującymi 13 krajów, poparł plany barona Pierre’a de 
Coubertin’a, który nalegał, aby powrócić do starożytnych greckich ideałów. 
Tak powołano do życia organizację zwaną Międzynarodowym Komitetem 
Olimpijskim. Było to zwieńczenie wszystkich prób nawiązania do antycznej 
tradycji, które na przestrzeni lat w różnych częściach świata próbowały 
przedrzeć się na światło dzienne. Już w XVI wieku na stokach Kingcombe 
Plain, angielski prawnik Robert Dover, zorganizował zawody zwane Cotswold 
Olimpick Games34. Konkurencje odbywały się na stadionach wykorzystujących 
naturalne ukształtowanie terenu, a także budowano tymczasowe obiekty zwane 
Zamkami Dovera. W 1834 i 1836 roku, w szwedzkim mieście Ramlosa, profesor 

32 W. Firek, Od krzepnięcia idei olipmpijskiej po emancypację igrzysk (filozoficzno-społeczne podstawy 
nowożytnego olimpizmu, [online] olimpijski.pl  
[dostęp: 23.01.2015] dostępny: http://www.olimpijski.pl/Media/files/pdf/wieslaw-firek3.pdf.

33 J. O. Segrave, Coubertin, Olypism and Chivalry, The International Journal of Olympic Studies, 2013.
34 C. Haddon, The First Ever English Olimpick Games, Hodder & Stoughton, Londyn 2004, s. 18.
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Gustav Johan Schartau zorganizował zawody olimpijskie dla „silnych synów 
Skandynawii”35, a w 1866, w Crystal Palace zgromadziło się 10 tys. widzów, 
by obserwować London Olympics zorganizowane przez National Olympian 
Association36. Silna była też potrzeba powrotu do korzeni w samej Grecji, która 
po odzyskaniu niepodległości, chciała podkreślić swoje tradycje. W 1870 r. 
odbył się Olimpijski festiwal sportu w Atenach, sponsorowany przez bogatego 
przedsiębiorcę, Evangelisa Zappasa, przyciągając na trybuny częściowo 
zmodernizowanego Stadionu Panateńskiego ponad 30 tys. widownię37. 

W 1887 r. Ernest Curtis przedstawił wyniki prac wykopaliskowych 
przeprowadzonych pod jego nadzorem w Olimpii. Wykład ten odbił się szerokim 
echem wśród państw zainteresowanych wskrzeszeniem igrzysk38. Francuz Pascal 
Grousset wystąpił z projektem organizacji igrzysk z udziałem sportowców 
z całego świata. W 1896 r. ideę tę wcielił w życie wspomniany już wcześniej baron 
Pierre de Coubertin. Narodził się nowożytny ruch olimpijski.

35 J.R. Gold, M.M. Gold, Olympic Cities, Routedge 2011, s. 21.
36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Z. Porada, op.cit., s. 85.

s. 25: stadion w Olimpii, fot. autora.▶
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2.2 Igrzyska Olimpijskie (IO), 1896 - 1988
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Legenda : 

Liczba reprezentacji

Liczba obiektów

Nazwa głównego stadionu

Rok / Miasto - organizator igrzysk

Liczba konkurencji rozgrywanych

Pojemność głównego stadionu
 (podczas igrzysk/obecnie)

Liczba kobiet biorących udział w igrzyskach

Łączna liczba uczestników

Liczba użytych obiektów

Liczba obiektów z podziałem na 
istniejące/nowo budowane/czasowe

Loklizacja igrzysk

Koszt organizacj na 1 sportowca (wartość w USD na 2012)

Zysk lub strata ( wartość w USD na 2012)

Cakowity koszt organizacji igrzysk (koszty stałe)
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 Stadion  Panateński w Atenach.  ▲

Pierwszą fazę ruchu tworzyły cztery letnie igrzyska olimpijskie. W końcówce 
XIX wieku Grecja mierzyła się z trudnościami politycznymi i ekonomicznymi, 
co powodowało duże problemy natury organizacyjnej, a także po raz pierwszy 
pozwoliło sformułować nieustannie towarzyszące igrzyskom pytanie o zasadność 
wielkich inwestycji w obiekty prestiżowe, w chwili gdy potrzeby społeczeństwa 
są zupełnie inne. Jednak przy dużym poparciu dworu królewskiego, zawody 
w Atenach udało się zorganizować i w kwietniu 1896 na zmodernizowanym 
stadionie Panateńskim pojawiło się nawet do 120 tys. osób by obserwować 
ceremonię otwarcia igrzysk. 

Wydatki na organizację zostały możliwie ograniczone dzięki wykorzystaniu 
istniejących obiektów, w tym Zappeionu39 i wyżej wymienionego stadionu 
projektu Anastasa Metakasa40, który po przebudowie mógł być dostosowywany 
do potrzeb różnych dyscyplin. 

Stadion Panateński jest miejscem częstych wydarzeń sportowych i kulturalnych. 
W 1968 roku na stadionie odbył się Finał Mistrzostw Europy w koszykówce. 
Podczas tego spotkania na trybunach zasiadło 80 tys. widzów. Do dzisiaj jest to 
rekordowa publiczność na jakimkolwiek meczu koszykówki na świecie41. Podczas 
XXVIII Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku, na stadionie odbywały 
się zawody w łucznictwie, a także zlokalizowano tu metę maratonu. Zappeion 
w którym rozgrywano zawody szermiercze, obecnie funkcjonuje jako centrum 
wystawowo-kongresowe. Podczas igrzysk w 2004 roku pełnił rolę centrum 

39 Hala ofiarowana Atenom w 1859 roku przez przedsiębiorcę Evngelistosa Zappasa.
40 Zaprojektowana przez niego bieżnia o nietypowej długości 333 i 1/3 metra miała zbyt ostre wirażę 

i nie odpowiada dzisiejszym przepisom sportowym. Trybuny wykonane z marmuru liczyły 75000 
miejsc w tym 35000 siedzących.

41 Partizan sets crowd record at Belgrade Arena!, [dostęp: 17.08.2015] dostępny: http://www.
euroleague.net/news/i/45551/partizan-sets-crowd-record-at-belgrade-arena.

Igrzyska I Olimpiady Ateny 1896
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prasowego. W 1979 r. w Zappeionie podpisano dokumenty potwierdzające 
wstąpienie Grecji do Unii Europejskiej. 

Koszt organizacji igrzysk wyniósł 3,74 mln drachm (448 tys. USD42). Igrzyska 
mimo niewielkiej jak na dzisiejsze warunki skali pokazały, że tego typu zawody 
mają potencjał, by stać się ważnym międzynarodowym festiwalem sportu. 

Wydarzenia z Aten w 1896 roku pokazały, że ruch olimpijski może zostać 
istotnym wydarzeniem w świecie sportu. Zupełnie odwrotne wrażenie 
pozostawiły po sobie dwie kolejne edycje: Paryż 1900 i St. Louis 1904, które 
postanowiono połączyć organizacyjnie ze znanymi i rozpoznawalnymi 
już Wystawami Światowymi w nadziei na przyciągniecie wielu widzów 
i rozpowszechnienie idei olimpijskiej. Wbrew oczekiwaniom większa z imprez 
zupełnie przyćmiła wydarzenia sportowe. Obraz porażki igrzysk w Paryżu 
dopełniał fakt, że obiekty, na których organizowano zawody były w fatalnym 
stanie, a dostęp do nich - utrudniony. Nie było stadionu mogącego spełniać rolę 
centralnego obiektu igrzysk, a zawody rozgrywane były w różnym czasie na 
obiektach rozrzuconych dookoła Wielkiego Paryża. 

Zawody lekkoatletyczne odbywały się w Lasku Bulońskim na stadionie Croix-
Catelan, gdzie właściciel terenu nie zgodził się na usunięcie drzew, które 
ograniczały widoczność i w które często wpadały oszczepy i dyski, bieg na 
trawiastej bieżni wymagał pokonania wzniesień i spadków a słupy telegraficzne 

42 C.F. Zarnowski, A look at Olympics costs, Mount St. Mary’s College, ISOH Journal, Vol.1 No. 1, 
1992, s. 19. ▲ Vélodrome de Vincennes.

Igrzyska II Olimpiady Paryż 1900
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zawężały tor biegu43. Igrzyska trwały pięć miesięcy, a wielu zawodników nie 
wiedziało w jakiego rodzaju wydarzeniach bierze udział i nigdy nie dostała 
medalu za wywalczone miejsce na podium. Organizatorom nie udało się też 
przeprowadzić uroczystego otwarcia i zamknięcia zawodów. 

Zawody rozgrywano w większości pod gołym niebem, w parkach i na ulicach 
Paryża, nie budowano obiektów specjalnie z myślą o igrzyskach. Vélodrome de 
Vincennes, gdzie rozgrywano zawody w kolarstwie, rugby, krykiecie, piłce nożnej 
i gimnastyce44, służył później jako jedna z aren igrzysk w 1924 roku. Obiekt 
funkcjonuje do dzisiaj.

Precyzyjne koszty organizacji zawodów nie są znane, gdyż zostały one włączone 
do budżetu organizacji Wystawy Światowej45.

Problemy nie ominęły również kolejnych igrzysk - Saint Louis 1904. Początkowo 
organizację zawodów przyznano Chicago, jednak ze względu na opóźnienia 
i problemy natury finansowej, postanowiono zmienić miasto-organizatora 
i ponownie połączyć zawody z Wystawą Światową. Odległość Saint Louis od 
Europy i wynikające z tego powodu problemy z logistyką sprawiły, że swoje 
reprezentacje zgłosiło tylko 12 krajów.  94 konkurencje rozgrywane były przez 
okres 5 miesięcy (1 lipca - 23 listopada 1904). Podobnie jak w Paryżu nie odbyła 

43 J.R. Gold, M.M. Gold, op. cit., s. 26.
44 J.E. Findling, K. D. Pelle, Encyclopedia of the modern Olympic movement, Greenwood Press,  

2004, s. 30.
45 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 19.

Igrzyska III Olimpiady Saint Louis 1904
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się oficjalna ceremonia otwarcia46, a wydarzenia sportowe, które odbywały 
się na boiskach Uniwersytetu im. Waszyngtona, nie cieszyły się specjalnym 
zainteresowaniem. 

Obiektem, na którym rozgrywano większość z dyscyplin, był otwarty w 1904 roku 
Stadium of the Louisiana Purchase Exposition (obecnie zwanym Francis Field) 
i mógł pomieścić 19 tys. widzów. Za projekt stadionu odpowiadała pracownia 
Cope and Stewardson z Filadelfii. Jego główna trybuna była jednym z pierwszych 
przykładów wykorzystania nowoczesnej technologii żelbetowej w tego typu 
obiektach. Zawody w piłce wodnej oraz zawody pływackie rozgrywane były na 
sztucznym zbiorniku wodnym, utworzonym w centralnym punkcie Wystawy 
Światowej. Do tego stawu spędzane było także bydło prezentowane podczas 
targów, co prawdopodobnie miało wpływ na zanieczyszczenie wody i śmierć 
czterech zawodników z powodu tyfusu w 1905 roku47.

Obecnie główny stadion stanowi część kampusu Uniwersytetu Waszyngtońskiego 
w St. Louis48. Na jeziorze Creve Coeur zawody w wioślarstwie były rozgrywane 
od 1882 roku i są do dzisiaj. Francis Gymnasium po dobudowaniu w 1985 roku 
basenu o długości olimpijskiej, włączony jest do kampusu Washington University 
w St. Louis. Podczas igrzysk w 1984 i 1996 roku, sztafeta ze zniczem olimpijskim 
przebiegała przez bieżnię Francis Field.

Podobnie jak w przypadku poprzednich igrzysk, koszt organizacji nie jest znany 
i stanowił on część budżetu większej z imprez49, jednak część źródeł szacuje koszt 
organizacji zawodów na 300 tys. USD50.

46 SR/Olympic Sports, Water Polo at the 1904 St. Louis Summer Games: Men’s Water Polo, [online] 
sports-reference.com, 09.02.1992,  
[dostęp: 05.02.2015] dostępny: http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1904/WAP/
mens-water-polo.html.

47 Z. Porada, op.cit., s. 132.
48 WUSTL, Danforth Campus - David R. Francis Field, [online] wustl.edu, [dostęp: 05.02.2015]

dostępny: http://www.wustl.edu/community/visitors/tour/danforth/francis-field.html.
49 C.F. Zarnowski, op. cit. s. 19.
50 OlympStats, Summer Olympic Costs, [online] olympstats.com [dostęp: 16.08.2015]  

dostępny : http://olympstats.com/2014/06/04/summer-olympic-costs/.
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W 1908 roku igrzyska miały się odbyć w Rzymie, jednak ze względu na erupcję 
Wezuwiusza, postanowiono przenieść zawody do Londynu.  Mimo krótkiego 
okresu przygotowawczego, organizatorzy zdołali przygotować imprezę 
na wysokim poziomie. Lord Desborough, prezes Brytyjskiego Komitetu 
Olimpijskiego (BOC), w liście zamieszczonym w angielskiej prasie w listopadzie 
1906 roku przedstawił plan organizacji zawodów, w którym przedstawił chęć 
budowy jednego głównego obiektu, na którym możnaby przeprowadzić możliwie 
dużo konkurencji51. Kosztami organizacji zawodów miały się podzielić BOC oraz 
Komitet Organizacyjny Franco-British Exhibition.

Mimo krótkiego czasu potrzebnego na przygotowania, zawody odbywały 
się na specjalnie w tym celu zbudowanym stadionie White City Stadium. 
Obiekt projektu J.J.Webstera52 mógł pomieścić 93 tys. widownię, miał bieżnię 
długości 536,45 m (1/3 mili) otoczoną torem kolarskim. Na środku znajdował 
się basen pływacki i pomost do walk zapaśniczych. Stadion pod trybunami 
posiadał szatnie, restauracje oraz pomieszczenia pierwszej pomocy i na tamte 
czasy był największym obiektem sportowym na świecie . Mimo zapewnień, że 
zostanie zdemontowany tuż po igrzyskach, stał się też pierwszym niechcianym 
i niszczejącym dziedzictwem igrzysk olimpijskich i po licznych próbach 
wykorzystania go został w końcu wyburzony w 1985 roku53. Zawody sportów 
wodnych rozgrywano na Tamizie. 

All England Lawn Tennis and Croquet Club na którym organizowano zawody 
w tenisie znany jest obecnie pod nazwą Wimbledon. Co roku odbywa się tu 

51 BOC, The Fourth Olympid - The Official Report of The Olympic Games of 1908 Celebrated in 
London, London 1909.

52 V. White, G. Wimpey, Wimpey: The First Hundred Years, Wimpey News, 1980.
53 J.R. Gold, M.M. Gold, op. cit., s. 29. White City Stadium.  ▲
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najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie zaliczany do 
Wielkiego Szlema. Na jego kortach rozgrywano mecze podczas igrzysk w 2012 
roku. Na Tamizie w Henley-on-Thames odbywały się zawody w wioślarstwie 
także podczas igrzysk w 1948 roku. Co roku organizuje się tutaj zawody Henley 
Royal Regatta uznawane przez FISA (the International Federation of Rowing 
Associations)54.

Koszt organizacji Igrzysk IV Olimpiady w Londynie wynosił w przeliczeniu ok. 
394 tys. USD55. Jednak oficjalny raport przedstawiony po zakończeniu zawodów 
nie wliczał do ogólnych kosztów organizacji igrzysk kosztów budowy White City 
Stadium poniesionych przez Komitet Organizacyjny Franco-British Exhibition, 
a którego koszt szacowany był co najmniej na 214 tys. USD56. 

Sztokholm gościł sportowców z całego świata w roku 1912, będąc jedynym 
miastem zainteresowanym przeprowadzeniem zawodów. Podczas 10 sesji MKOl 
w Berlinie, na której zdecydowano o kolejnym gospodarzu igrzysk, Baron 
Pierre de Coubertin powiedział, że „Sztokholm powinien zorganizować zawody 
z większym naciskiem na sport, bardziej dostojne, dyskretne, z poszanowaniem 
artystycznych i klasycznych form, a przede wszystkim tańsze”57. Komitet 

54 H. Regatta, History of Henley Royal Regatta, [online] hrr.co.uk [dostęp: 17.08.2015]  
dostępny: http://www.hrr.co.uk/history-organisation/.

55 C.F. Zarnowski, op. cit. s. 19.
56 BOC, The Fourth Olympid - The Ofiicial Report of The Olympic Games of 1908 Celebrated in 

London, Londyn 1909, s. 26.
57 Swedish Olympic Committee, The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912, 

Wahlstrom & Widstrand, Sztokholm 1912, s. 10.  Stadion  Olimpijski w Sztokholmie.  ▲
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organizacyjny wziął sobie te słowa do serca i nie powtórzył błędów swoich 
poprzedników. Były to igrzyska na zdecydowanie wyższym poziomie niż te, które 
odbyły się wcześniej. 

Zawody odbywały się w 12 lokalizacjach, w tym także na specjalnie na ten cel 
wybudowanym wielofunkcyjnym stadionie projektu Torbena Gruta, który mógł 
pomieścić 25000 widzów i posiadał bieżnię o długości 383 m58. Był to pierwszy 
przykład nowoczesnego obiektu sportowego opakowanego architekturą w stylu 
historyzmu, nawiązującego do zamków obronnych. Pierwotnie stadion miał 
posiadać drewniane trybuny i być obiektem wzniesionym tylko na czas igrzysk. 
Jednak z obawy przed zniszczeniem stadionu przez pożar, zdecydowano się na 
budowę stałego, kamiennego budynku59. „Stadion jest nowoczesnym obiektem, 
nawiązującym do tradycyjnej architektury szwedzkiej, średniowiecznych 
ceglanych kościołów, klasztorów i murów twierdz. Jego funkcjonalność stała się 
cechą nadrzędną, pozbawiony zbędnego detalu architektonicznego, ale szlachetny 
w materiale i proporcjach.”60

W 1956 roku na stadionie olimpijskim została rozegrana jedna z dyscyplin 
XVI Igrzysk Olimpijskich w australijskim Melbourne. Było to spowodowane 
restrykcyjnymi przepisami australijskimi dotyczącymi wielomiesięcznej 
kwarantanny przy przewozie koni. Z tego też powodu zawody w jeździectwie 
postanowiono rozegrać w Europie. Od 2011 roku corocznie odbywa się tutaj 
jeden z mityngów Diamentowej Ligi IAAF – Golden Gala. W 1958 roku na 
stadionie piłkarskim Råsunda zostały rozegrane mecze podczas VI Mistrzostw 
Świata w piłce nożnej. 

Koszt organizacji Igrzysk V Olimpiady nie jest w pełni znany. Jednak sama 
budowa stadionu z planowanych 65 tys. USD (projekt przewidywał budowę 
jednej trybuny stałej i trzech tymczasowych przeznaczonych do rozbiórki) 
wzrosła do 328 tys. USD61 (za tę kwotę wybudowano ceglano-kamienny 
reprezentacyjny obiekt, który funkcjonuje do dzisiaj).

58 Z. Porada, op. cit., s. 135.
59 Swedish Olympic Committee, op. cit., s. 259.
60 Swedish Olympic Committee, op. cit., s. 178.
61 Sveriges Olympiska Kommitte, Stockholm 1912 Facts, [online] sok.se [dostęp: 25.01.2015] 

dostępny:http://www.sok.se/inenglish/stockholm1912.4.18ea16851076df63622800011250.html. Stadion  Olimpijski w Sztokholmie.  ▲
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I wojna światowa zakłóciła cykl rozgrywania igrzysk, lecz nie zdołała zahamować 
idei olimpijskiej. VI Igrzyska w 1916 roku nie odbyły się, ale VII Igrzyska - 
Antwerpia 1920, w kategoriach sportowych zostały uznane za udane. Antwerpia, 
mając pełne poparcie władz, starała się o organizację igrzysk jeszcze przed 
wybuchem wojny. We wrześniu 1913 roku część obiektów wizytowała delegacja 
z Baronem de Coubertin’em na czele. W przygotowanej aplikacji zgłoszeniowej 
pt. „Aurons-nous la VIIème Olympiade à Anvers?” silnie podkreślano dziedzictwo 
regionu i miasta. W 109-stronicowym dokumencie zamieszczono reprodukcje 
Rubensa, Van Dycka, Jordaensa i Fyta. W swoich wspomnieniach Coubertin 
odnotował, że „Antwerpia była reprezentowana przez delegację, która 
przedstawiła świetną kandydaturę, wspaniale wydrukowaną i oprawioną”62. 15 
Kongres MKOl na Sorbonie w dniach 15-23 czerwca 1914 roku nie rozstrzygnął 
kto będzie organizatorem zawodów w 1920 roku. Rozmowy w kuluarach 
wskazywały na równy podział głosów między Antwerpią a Budapesztem63. 
W listopadzie 1918 roku MKOl dał możliwość decyzji władzom Antwerpii, 
czy chcą gościć u siebie sportowców w 1920 roku. Była to w pewnym sensie 
rekompensata za poniesione straty wojenne. W marcu 1919 roku, Belgijski 
Komitet Olimpijski przyjął zaproszenie do organizacji igrzysk, a podczas sesji 
MKOl 5 kwietnia 1919 roku w Lozannie, Antwerpia została oficjalnie ogłoszona 
miastem-gospodarzem VII IO. 

Pomimo problemów finansowych i braku materiałów budowlanych, udało 
się Belgom wybudować baseny z trybunami dla 10 tys. osób oraz stadion 
lekkoatletyczny o pojemności 30 tys. widzów zaprojektowany przez architektów 
L. Somersa i F. de Montigneya. W sumie wykorzystano 17 obiektów na 

62 B.Mallon, A.Th.Bijkerk, The 1920 Olympic Games - result for all competitrs in all events, with 
commentary, McFarland & Company, Inc. Publishers 2009. s. 2.

63 Ibidem.
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których preprowadzono zawody w 156 dyscyplinach. Bankructwo komitetu 
organizacyjnego jeszcze w trakcie trwania igrzysk spowodowało, że nie powstał 
oficjalny raport kończący zawody. Dopiero w 1957 roku Belgijski Komitet 
Olimpijski z zebranych dokumentów sporządził dokument opisujący w skrócie 
przebieg wydarzeń.

Olympisch Stadion funkcjonuje nadal. Obecnie swoje mecze na tym obiekcie 
rozgrywa zespół piłkarski Germinal Beerschot Antwerpia. Jego pojemność 
wynosi 12 770 miejsc. Basen olimpijski Stade Nautique d’Antwerp był pierwszym 
tego typu obiektem wybudowanym specjalne na igrzyska. Został jednak po 
zakończeniu zawodów wyburzony64.

Mimo sukcesu sportowego, Antwerpia odnotowała deficyt w wysokości 626 
mln franków belgijskich (równowartość ok. 7 mln USD w sile nabywczej z 2012 
roku). Nie potrafiono przyciągnąć ludzi na stadiony, a pod koniec igrzysk, bilety 
sprzedawano za bezcen lub rozdawano za darmo. W konsekwencji igrzyska te 
okrzyknięto „symbolem rażącego konsumpcjonizmu”65. Powodem były błędy 
organizatorów wynikające z złego planowania i braku doświadczenia, a także złe 
zarządzanie finansami komitetu organizacyjnego. 

Sukcesy igrzysk w Londynie 1908 i Sztokholmie 1912 spowodowały,  że znacznie 
zwiększyła się ilość miast zainteresowanych możliwością organizacji zawodów. 
Cztery miasta amerykańskie i pięć europejskich ubiegało się o tą możliwość 

64 Open water swimming, Back In The Day…Swimming In The Dark In 1920, [online] 
openwaterswimming.com  
[dostęp: 24.08.2015] dostępny: http://dailynews.openwaterswimming.com/2014/01/back-in-
daywhat-team-in-1920.html.

65 J.R. Gold, M.M. Gold, op. cit., s. 30.
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w 1924 roku. MKOl uznał jednak, że VIII Igrzyska Olimpijskie wrócą do Paryża. 
Tym razem miały być to w pełni zorganizowane wydarzenia, poprzedzone 
licznymi inwestycjami w infrastrukturę. Paryż był organizatorem igrzysk po 
raz drugi, było to jednocześnie pożegnanie się z działalnością w MKOl twórcy 
nowożytnych igrzysk barona Pierre’a de Coubertin’a.

Spośród 17 obiektów wykorzystywanych podczas igrzysk, głównym był stadion 
olimpijski w Colombes o pojemności 40 tys. widzów zaprojektowany przez L. 
Faure-Dujarrica66. Trybuny posiadały częściowe zadaszenie wsparte na słupach 
osadzonych w widowni. W okolicach stadionu zostały postawione baraki pełniące 
rolę pierwszej wioski olimpijskiej. Zawody w kolarstwie były rozgrywane na 
welodromie w Vincennes, który stanowił główną arenę podczas zawodów w 1900 
roku. Zawody w piłce wodnej, skokach do wody i pływaniu przeprowadzono 
na basenie des Tourelles, z zewnątrz zupełnie nie przypominającym obiektu 
sportowego. Paryż podczas Igrzysk VIII Olimpiady doświadczył poważnych 
problemów z komunikacją miejską, wynikających z dużych odległości między 
obiektami i wzrastającym zainteresowaniem zawodami. Nawet 60 tys. osób 
dziennie pojawiało się na stadionach.

Po zakończeniu igrzysk, Stade Olympique de Colombes (Stade Olympique Yves-
du-Manoir) został rozbudowany i mógł pomieścić 60 tys. widzów. Do 1972 
był największym stadionem we Francji. Rozgrywane na nim były m.in. mecze 
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 1938, w tym finał między drużynami Włoch 
i Węgier, a także liczne mecze narodowych drużyn w piłce nożnej i rugby. Na 
welodromie w Vincennes w latach 1968-74 znajdowała się meta Tour de Fance. 

Podobnie jak w przypadku Antwerpii, koszty organizacji zawodów znacznie 
przekroczyły dochody, kończąc się różnicą prawie 275 tys. USD67. Po raz kolejny 
pod względem organizacyjnym i finansowym Francuzi nie mogli zaliczyć tych 
igrzysk do udanych.

66 Comite Olympique Francais, 1924 Olympics Official Report, Paryż 1924, s. 50.
67 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 20. ▲ Stade Olympique de Colombes.
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W 1928 roku organizacja IX Igrzysk przypadła Amsterdamowi. By nie powtórzyć 
błędu z Paryża, po raz pierwszy obiekty sportowe i miejsce kwaterunku starano 
się zlokalizować blisko siebie tworząc miasteczko olimpijskie. Były to także 
pierwsze igrzyska, które trwały przez 16 dni, w przeciwieństwie do poprzednich, 
gdzie konkurencje rozgrywane były nawet w kilkumiesięcznych odstępach 

Istniejący stadion lekkoatletyczny, Old Stadium, nie spełniał wymogów MKOl. 
Nie mieściła się na nim m.in. 400 metrowa bieżnia, która od tych igrzysk była 
standardem68. Stało się jasne, że potrzebna będzie budowa nowego obiektu. 
Stadion Olimpijski wg projektu Jana Wilsa69, został wybudowany na zachód od 
istniejącej areny. Stanowi jeden z najlepszych architektonicznych przykładów 
szkoły amsterdamskiej. W momencie ukończenia, mieścił 31,6 tys. widzów. 
Późniejsze przeróbki, również wg projektu Wilsa, powiększyły pojemność obiektu 
do 64 tys. miejsc. Pozostałe zawody rozgrywano na 13 obiektach, z których dużą 
część stanowiły obiekty tymczasowe. Zawody w wioślarstwie rozegrano na kanale 
w Sloten. Jego szerokość pozwalała na przygotowanie jedynie dwóch torów, co 
wydłużyło czas rozgrywania zawodów z dwóch do dziesięciu70. 

W 1987 roku stadion wpisano na listę zabytków, a w 1996 roku przywrócono mu 
pierwotny, olimpijski kształt. Od 2005 roku funkcjonuje jako muzeum sportu 
Olympic Experience Amsterdam. Rozgrywane na nim były liczne mecze piłki 
nożnej, w tym finały Ligi Europejskiej. W 2016 roku na Stadionie Olimpijskim 

68 Netherland Olympic Commitee, Official report of the Games of 1928 celebrated at Amsterdam, 
Amsterdam 1928, ss. 173-185.

69 Ibidem, s. 180.
70 Ibidem, s. 270. Olympic Stadium w Amsterdamie.  ▲
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zostaną rozegrane mistrzostwa europy w lekkoatletyce71. Pozostałe obiekty 
w obrębie wioski jak Swim Stadium - baseny olimpijskie, Krachtsportgebouw 
- pawilon zapaśników, Schermzaal gdzie rozgrywano zawody w szermierce 
i pięcioboju nowoczesnym oraz Old Stadium zostały po igrzyskach wyburzone72. 

Komitet Olimpijski Stanów Zjednoczonych (USOC) przygotowując się do 
organizacji X Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles, wyliczył, że koszt organizacji 
zawodów w Amsterdamie wyniósł 1.183 mln USD, przy dochodach w wysokości 
1.165 mln USD. Dało to niewielką stratę wynoszącą 18 tys. USD73.

X Igrzyska Olimpijskie Los Angeles 1932, były już potwierdzeniem ważnej roli 
ruchu olimpijskiego jako międzynarodowego wydarzenia, festiwalu sportu. Po raz 
pierwszy  organizatorzy wybudowali wioskę olimpijską w Baldwin Hills, w której 
zostali zakwaterowani mężczyźni. Składała się z 700 komfortowo wyposażonych, 
4-osobowych, prefabrykowanych domków. Kobietom, które wg organizatorów 
wymagały lepszych warunków, oddano do użytku jeden z hoteli74.

Ze względu na Wielki Kryzys w latach 1929-1933 – jeden z najgłębszych 
kryzysów gospodarczych XX wieku - organizatorzy zawodów ograniczyli się 
do budowy tylko dwóch nowych obiektów. Jednym z nich był basen olimpijski, 
z trybunami stałymi mieszczącymi szatnie i pomieszczenia techniczne oraz 

71 DutchNews.nl, Amsterdam to host 2016 European athletics championships, [dostęp: 16.08.2015] 
dostępny : http://www.dutchnews.nl/news/archives/2011/11/amsterdam_to_host_2016_europea.

72 Ibidem.
73 C.F. Zarnowski, op. cit. s. 20.
74 X Olympiade Committee, Official Report, Los Angeles, 1933, s. 68.  Los Angeles Memorial Coliseum.  ▲
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tymczasowymi, drewnianymi o pojemności 10 tys. widzów75.  Drugim obiektem 
był Long Beach Marine Stadium - pierwszy dedykowany tor wioślarski 
zbudowany na potrzeby przeprowadzenia igrzysk, obecnie wpisany jest do 
rejestru zabytków stanu Kalifornia76. Stadion Olimpijski, Los Angeles Memorial 
Coliseum, wzniesiony w 1921 roku wg projektu J. i D. Parkinsonów, mógł 
pomieścić 75 tys. widzów. Po raz pierwszy pojawiły się tunele dla sportowców, 
sektor prasowy, a także plany ewakuacyjne widowni. Był to też pierwszy obiekt, 
na którym dwukrotnie rozgrywano igrzyska olimpijskie w 1932 i 1984 roku. 

Obecnie stadion jest wykorzystywany przez Uniwersytet Południowej Kalifornii, 
USC,  do organizowania meczów w futbolu amerykańskim a także wynajmowany 
na koncerty i wielkie imprezy plenerowe. Może pomieścić ponad 93 tys. 
widzów77.  Pozostałe obiekty olimpijskie są wykorzystywane do dzisiaj, w tym 
liczne boiska treningowe, które cały czas służą mieszkańcom. Przez okres prawie 
90 lat organizowano na nich liczne zawody w randze mistrzostw świata, w tym 
dwukrotnie igrzyska olimpijskie i finał mistrzostw świata w piłce nożnej w 1994 
roku78.

Komitet organizacyjny zawodów w Los Angeles w swoim ostatecznym raporcie 
nie porusza kwestii finansowych. Z doniesień N.Y. Times’a z 1932 roku można 
się dowiedzieć, że „po pokryciu wszelkich kosztów związanych z igrzyskami” 
organizatorom udało się wygenerować 2 mln USD dochodu przy wydatkach 
rzędu 1 mln USD79. Nie wiadomo jednak jakie były poniesione koszty przez stan 
Kalifornia.

75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 Media-Newswire.com, Coliseum Improvements a Boon for Fans, [online]  

media-newswire.com, 10.09.2008,  
[dostęp: 12.12.2014], dostępny: http://media-newswire.com/release_1072461.html.

78 FIFA, 1994 FIFA World Cup Final, [online] FIFA.com, 17.07.1994, [dostęp: 08.12.2014]  
dostępny: http://www.fifa.com/worldcup/archive/edition=84/results/matches/match=3104/report.
html.

79 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 21. Los Angeles Memorial Coliseum.  ▲
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Ostatnie igrzyska przed wybuchem II wojny światowej odbyły się w Berlinie. Ich 
organizację  przyznano Berlinowi w maju 1931 r. Miał to być gest w kierunku 
ponownego zjednoczenia Europy po traumie I wojny światowej. Jednak po 
dojściu Hitlera do władzy wybór ten okazał się problematyczny. Igrzyska 
w Berlinie stały się narzędziem propagandy gloryfikującej system hitlerowski 
w Niemczech. Wielkie inwestycje miały procentować i stać się przyczyną wzrostu 
znaczenia III Rzeszy na forum międzynarodowym. 

Nowopowstała infrastruktura sportowa, jak np.: stadion olimpijski wraz 
z otaczającymi go obiektami, powstawała w silnym kontekście ideologiczno 
propagandowym80. Zawody  rozgrywano w 22 lokalizacjach. Po raz pierwszy 
pojawiły się takie dyscypliny jak: koszykówka, piłka ręczna, kajakarstwo. 
Większość obiektów olimpijskich została wybudowana w dzielnicy 
Chartlottenburg, gdzie znajdowała się już część budynków sportowych, które 
planowano wykorzystać podczas VI Olimpiady w 1916, a odwołanej z powodu 
wybuchu I wojny światowej. W wyniku przeprowadzonych inwestycji powstał 
największy kompleks sportowy na świecie, w sercu którego stał stadion olimpijski 
projektu Werner’a March’a mieszczący 110 tys. widzów81. Ponad połowa 
wysokości trybun została umieszczona w niecce poniżej poziomu terenu. Górne 
rzędy wsparto na konstrukcji żelbetowej. Wszystkie obiekty zaprojektowano 
jako stałe, a część z nich została wyburzona po zjednoczeniu Niemiec w 1990 r. 
Po zakończeniu igrzysk, przed wybuchem II wojny światowej na terenach post-
olimpijskich odbyły się liczne pokazowe demonstracje polityczne. 

80 J.R. Gold, M.M. Gold, op.cit., s. 33.
81 GOC, 1936 XI th Olympic Games Berlin, 1936 – official report, Berlin 1936. ▲ Stadion Olimpijski w Berlinie.
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Kompleks olimpijski odgrywa nadal ważną rolę na mapie Berlina, mimo 
silnych historycznych asocjacji z hitlerowskim reżimem. Stadion olimpijski 
został wybudowany w charakterystycznym dla hitlerowskich Niemiec 
monumentalnym stylu i architektonicznej kompozycji. Otoczony został ogrodami 
i reprezentacyjnymi budynkami. Wybudowany w 1913 roku, przebudowany 
w 1936 został wpisany na listę pomników kultury w 1966 roku. Dwukrotnie 
modernizowany w 1974 i 2006 roku na potrzeby organizacji mistrzostw świata 
w piłce nożnej. W trakcie prac wprowadzono między innymi dach oparty na 
lekkich słupach ustawionych pośród widowni. Obecnie jest siedzibą klubu 
piłkarskiego Hertha BSC. W 2009 roku odbyły się na nim mistrzostwa świata 
w lekkoatletyce, a także liczne koncerty gromadzące ponad 70 tys. publiczność82. 
Teren wioski olimpijskiej z boiskami i basenem olimpijskim pozostaje jednym 
z głównych centrów sportu Berlina. W Zatoce Kilońskiej organizowano zawody 
w żeglarstwie podczas igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 r.

Nigdy  nie został podany do publicznej wiadomości koszt organizacji igrzysk, 
jednak szacuje się, że mógł wynieść ok. 30 mln USD83. 

W wyniku działań wojennych nie odbyły się XII i XIII Igrzyska Olimpijskie. 
Po zakończeniu II Wojny Światowej zasady przyznawania organizacji igrzysk 
olimpijskich pozostały bez zmian. W 1946 roku postanowiono, że następne 
igrzyska odbędą się w Londynie. Trudna sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii 
sprawiła, że igrzyska te nazywane były „olimpiadą oszczędności”, co nie uchroniło 
organizatorów przed oskarżeniami marnotrawienia publicznych pieniędzy 

82 Olympiastadion Berlin [online] olympiastadion-berlin.de [dostęp: 23.03.2015]  
dostępny: http://www.olympiastadion-berlin.de/en.html.

83 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 21.

Igrzyska XIV Olimpiady Londyn 1948
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w sytuacji, w której kraj zmagał się z odbudową. Sportowcy zostali zakwaterowani 
na terenach baz wojskowych, a zawodnicy z Wielkiej Brytanii zostali poproszeni 
o pozostanie w domach.84 

Na główny stadion olimpijski wybrano, wybudowany w 1923 roku, Empire 
Stadium (później znany jako Wembley) projektu J.W. Sipsona i M.Ayrtona, 
z dwoma charakterystycznymi wieżami. Wraz z pobliskim Empire Pool, 
w którym odbyły się zawody pływackie, tworzył centrum wioski olimpijskiej. 
Choć oba budynki wymagały naprawy i modyfikacji, a także budowy drogi 
łączącej stadion z istniejącą stacją kolejową Wembley Park, większość kosztów 
poniosła firma Wembley Stadium Ltd., która zarządzała terenem. Pomimo 
trudności organizacyjnych, igrzyska pozostawiły nienamacalne dziedzictwo 
w postaci poprawy nastrojów w powojennej rzeczywistości – Londyn odnotował 
rekordową od czasu wybuchu wojny liczbę odwiedzających. Żaden z 25 obiektów 
sportowych, wykorzystanych w czasie igrzysk, nie został specjalnie na ten cel 
wybudowany.

Wembley Arena (Empire Pool) po zakończeniu igrzysk stała się główną halą 
widowiskową w Londynie. Odbywały się na niej liczne koncerty i wydarzenia 
sportowe. w 2006 roku, wraz z stadionem Wembley, przeszła gruntowną 
modernizację. Podczas igrzysk olimpijskich w 2012 roku w hali odbyły się 
zawody w gimnastyce artystycznej, a także turniej badmintona. Główny stadion, 
będąc jednym z najsłynniejszych i najbardziej znanych stadionów na świecie, 
został wyburzony w 2003 roku, a w jego miejsce powstał Nowy Stadion Wembley 
wg projektu pracowni Normana Fostera, mogący pomieścić 90 tys. widzów. 
Earls Court Exhibition Centre, po rozbudowie w 1991 roku gościła liczne 
koncerty gwiazd muzyki popularnej, a także m.in. produkcje operowe. W czasie 
XXX Igrzysk Olimpijskich w 2012 rozegrano na nim wszystkie mecze w piłce 
siatkowej.

Brytyjczycy przystąpili do organizacji igrzysk z założeniem, że komitet 
organizacyjny nie może popaść w długi. Raport finansowy wydany po 
zakończeniu zawodów pokazał 29 tys. funtów zysku. Suma wszystkich wydatków 
wynosiła 12 mln USD, co stanowiło 1/20 kosztów organizacji igrzysk w Berlinie85.

84 J. Findling, K. Pelle, Encyclopedia of the modern Olympic movement, Greenwoodpress,  
Conntecticut 2004, s. 129.

85 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 22. ▲ Empire Stadium Londyn.
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Kolejne igrzyska kontynuowały stonowane podejście znane z wcześniejszych, 
organizowanych w Londynie. Helsinki wykorzystały infrastrukturę powstałą na 
XII igrzyska olimpijskie, które miały się odbyć w 1940 roku, ale i w tym przypadku 
olimpiada została odwołana ze względu na działania wojenne. Wioska olimpijska, 
wybudowana na potrzeby XII olimpiady, zdążyła zostać przekształcona w mieszkania 
socjalne i pojawiła się konieczność budowy nowych lokali. Organizatorzy musieli 
się zmierzyć jednak z problemami natury politycznej. Na życzenie Związku 
Radzieckiego musiały zostać wybudowane dwie niezależne wioski, z których 
jedna służyła Związkowi Radzieckiemu i jego sojusznikom, a druga pozostałym 
sportowcom, tworząc dosłownie i w przenośni dwa ideologicznie różne obozy86. 

Nowoczesny stadion olimpijski, zaprojektowany przez L. Lindgrena i T. Jänttiego, 
mogący pomieścić 72 tys. widzów87 został ukończony już w 1938 roku. Budowę 
basenu olimpijskiego rozpoczęto w 1939 roku, a zakończono w 1948 i funkcjonuje 
on do teraz. W sumie wykorzystano 24 obiekty, z których większość funkcjonuje 
do dzisiaj, a niektóre zmieniły funkcję jak np. Tennis Palace, który w 1993 
przekształcono w Muzeum Sztuki. 

W 1983 i w 2005 roku na Stadionie Olimpijskim odbywały się mistrzostwa świata 
w lekkoatletyce. Odbywają się na nim także liczne koncerty, mogące pomieścić do 
50 tys. widzów. Od 2016 roku planowana jest gruntowna modernizacja obiektu, 
której koszt szacowany jest na 209 mln euro.

Helsinki 1952 zostały okrzyknięte arcydziełem w małej skali. W wydanej 
w 2010 roku książce pt. The politics of the Olympics, Helsinki nazwano ostatnimi 

86 J.R. Gold, M.M. Gold, op.cit., s. 35.
87 FOC, The official report of the organising committe for the games of the XV Olympiad –  

Helsinki 1952, Soderstrom, Helsinki 1952, s. 44.
Wieża Stadionu 

Olimpjskiego w Helsinkach.  ▲

Igrzyska XV Olimpiady Helsinki 1952
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prawdziwymi igrzyskami, na małą skalę i prowadzonymi w duchu sportowej 
rywalizacji z ograniczoną komercjalizacją.

Nie są znane dokładne koszty organizacji zawodów w Helsinkach. Budżet 
komitetu organizacyjnego nie obejmował wydatków ponoszonych przez rząd 
i władze miast (w tym m.in. budowa lotniska, autostrad, linii kolejowych 
i położenie kabla telefonicznego między Szwecją a Finlandią). W oficjalnych 
dokumentach pojawia się jednak informacja o stracie jaką ponieśli organizatorzy 
igrzysk w wysokości 49 mln marek fińskich88, co stanowi ok. 217 mln USD z 2012 
roku.

W 1956 roku igrzyska olimpijskie po raz pierwszy zorganizowano na południowej 
półkuli, a także pierwszy raz odbyły się poza Europą i Ameryką Północną. 
Podczas głosowania nad wyborem miasta-organizatora XVI IO, Melbourne 
wygrało jednym głosem z Buenos Aires. Wielu członków MKOl sprzeciwiało 
się tej kandydaturze z powodu klimatu89. Przez wzgląd na problemy finansowe 
pierwotne plany pokazujące Melbourne jako nowoczesne, bogate i dobrze 
prosperujące miasto sztuki zostały mocno okrojone. W celu redukcji kosztów, 
musiały zostać też zrewidowane obietnice budowy wielkiego i nowego kompleksu 
olimpijskiego, a większość prac budowlanych była opóźniona, co niepokoiło 
ówczesnego prezydenta MKOl Averyego Brundagea. Zawody rozegrano na 14 
obiektach w Melbourne i okolicy, oraz na 3 obiektach w Sztokholmie90. Były to 

88 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 23.
89 Ze względu na odwrócone pory roku na południowej półkuli igrzyska rozpoczęły się dopiero 

w listopadzie.
90 Z powodu długiego okresu obowiązującej wówczas w Australii kwarantanny dla zwierząt, 

konkurencje jeździeckie rozegrano w Sztokholmie pół roku wcześniej

Igrzyska XVI Olimpiady Melbourne 1956
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drugie igrzyska olimpijskie rozgrywane w dwóch państwach jednocześnie (po 
Antwerpii w 1920 roku, gdzie część zawodów rozgrywano w Amsterdamie).

Zawody lekkoatletyczne były rozgrywane na wybudowanym w 1854 roku 
stadionie Melbourne Cricket Ground o pojemności 104 tys. widzów.  Baseny 
olimpijskie, wg projektu P. McIntyre, K. Boryland i P. Murphy, posiadały szklane 
ściany czołowe, odsłaniające stalową konstrukcję dachu, złożoną z 73m długości 
kratownic, wspartych na dźwigarach, niosących trybuny91. W obrębie parku 
olimpijskiego znajdowały się jeszcze: boiska do piłki nożnej i hokeja na trawie 
oraz tory rowerowe92. Pozostałe konkurencje były rozgrywane na istniejących 
obiektach, zlokalizowanych w okolicy Melbourne. 

Kompleks sportowy jest wykorzystywany po dziś dzień, a od 1985 roku na 
obiektach parku olimpijskiego rozgrywane są zawody Wielkiego Szlema – 
Australian Open. W 1983 roku budynek basenów olimpijskich przeszedł 
gruntowną modernizację. Niecki basenowe zastąpiono parkietem i do 1998 
roku, kiedy obiekt ponownie przebudowano, rozgrywano tu głównie mecze 
w koszykówce. Hala basenów olimpijskich była też główną salą koncertową 
Melbourne w latach 1984-1988. Obecnie w budynku funkcjonuje centrum 
treningowe, jednak trybuny zachowały oryginalny kształt i rozkład siedzisk 
z 1956 roku. Royal Exhibition Building, w którym odbywano m.in. zawody 
w koszykówce, zapasach i podnoszeniu ciężarów, został w 2004 roku wpisany na 
Listę Dziedzictwa UNESCO93. W lipcu 2000 roku płomień olimpijski powrócił 
na Melbourne Cricket Ground. Zostały tu rozegrane eliminacje zawodów w piłce 
nożnej, będących częścią XXVII Igrzysk Olimpijskich Sydney 2000. W 2007 roku, 
na basenie olimpijskim odbyły się mistrzostwa świata w pływaniu. 

Koszt organizacji igrzysk w Melbourne wyniósł ok. 13 mln USD, co stanowi 
równowartość ok. 488 mln USD w 2012 roku94.

91 W. Zabłocki, Obiekty Sportowe Igrzysk Olimpijskich, Wydawnictwo WSEiZ, Warszawa 2016, s. 38.
92 OCOM, The official report of the organising committee for the games of the XVI Olympiad – 

Melbourne 1956, Melbourne 1956, ss. 40-47.
93 Museum Victoria, World Heritage Site, [online] museumvictoria.com.au [dostęp: 22.03.2015] 

dostępny: Museumvictoria.com.au/reb/history/heritage-listing/, royal exhibition building.
94 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 23.

Zewnętrzna konstrukcja 
basenów olimpijskich.  ▲
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Były to pierwsze igrzyska, na które nie oddziaływały skutki działań wojennych. 
Nie tylko powstały nowe obiekty sportowe, ale też całe miasto zyskało nową 
infrastrukturę budowaną m.in. z myślą o igrzyskach. Nowe drogi i mosty, które 
łączyły dwa kompleksy sportowe (Foro Italico w części północnej wraz ze 
stadionem olimpijskim oraz dystrykt EUR z Palazzo dello Sport, welodromem 
czy baseny Piscana delle Rose) z nowoczesną wioską olimpijską w Campo Paroli. 
Zmodernizowano lotnisko i rozbudowano sieć hoteli. Po raz pierwszy duża część 
kosztów organizacji została pokryta dzięki sprzedaży praw do transmisji95. 

Główny Stadion Olimpijski, zbudowany wg projektu A. Vitellocci w latach 1928-
1937, przeszedł gruntowną modernizację i rozbudowę w roku 1952. Posiadał 
trybuny mogące pomieścić ponad 65 tys. widzów96. Zawody rozgrywano na 34 
obiektach, w tym w starożytnej Bazylice Maksencjusza i Konstantyna, Termach 
Karakalli, a także wzdłuż rzymskiej drogi Via Appia, na której rozgrywano 
maraton z linią mety pod Łukiem Konstantyna Wielkiego. Najciekawszym 
obiektem wydaje się hala widowiskowa Palazetto dello Sport, projektu P. L. 
Nervi. Obiekt posiadał zadaszenie w formie kopuły wykonanej z romboidalnych 
żelbetowych prefabrykatów, z pierścieniem słupów u podnóża, nadających bryle 
lekkości.

W 1987 stadion olimpijski był areną lekkoatletycznych mistrzostw świata, 
a corocznie odbywa się tutaj jeden z mityngów diamentowej ligi IAAF – Golden 
Gala. W 1990 roku, w ramach ponownej modernizacji na potrzeby organizacji 
mistrzostw świata w piłce nożnej, obiekt zyskał zadaszenie. Obecnie stadion może 
pomieścić 72 698 widzów, posiada on również bieżnię lekkoatletyczną. W 1994 

95 J.R. Gold, M.M. Gold, op.cit., s. 37.
96 Organizing Committee of the Games of the XVII Olympiad, Official Report of the games of the 

XVII olympiad, Rome 1960, Rzym 1960, część I, ss. 56-57. ▲ Palazetto dello Sport.

Igrzyska XVII Olimpiady Rzym 1960
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roku na obiektach Stadio Olimpico del Norto rozegrano mistrzostwa świata 
w sportach wodnych FINA. 

Na poprawę infrastruktury, budowę wioski olimpijskiej, dróg i mostów, Rzym 
wydał 240 mln USD (wg. siły nabywczej z 1982r.). Koszty organizacji igrzysk 
wyniosły 7,2 mln USD i jak zauważa Italian Olympic Committee zostały 
zrównoważone kwotą dokładnie taką samą (7,2 mln USD) stanowiącą wpływy ze 
sprzedaży biletów i praw transmisyjnych97.

Tokio 1964 podążało szlakiem wyznaczonym przez Rzym w zakresie wielkich 
inwestycji w infrastrukturę. Program, którego koszt wyniósł prawie 2 miliarda 
USD, obejmował modernizację portów, lotnisk, połączeń kolejowych, 
zaopatrywanie miast w wodę, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, a także 
wprowadzenie nowego programu ochrony zdrowia. 

Do organizacji igrzysk wykorzystano 33 lokalizacje, w skład których wchodziło 13 
głównych obiektów sportowych (zgrupowanych w 3 rejonach: Meiji Olympic Park 
ze Stadionem Olimpijskim, The Yoyogi Sport Centre z basenami olimpijskimi, 
a także Komazawa Sports Park), 8 tymczasowych, a 5 zrekonstruowano. 
Organizatorzy zapewniali, że z każdej z sześciu wiosek olimpijskich zawodnicy 
dojadą do pożądanego obiektu w nie więcej niż 40 minut98. Stadion Narodowy, 
na którym odbywały się ceremonie otwarcia i zamknięcia igrzysk, a także zawody 

97 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 23.
98 TOOC, The games of the XVIII Olympiad 1964 – The Official Report of the Organising 

Committee, Tokio 1964.

Igrzyska XVIII Olimpiady Tokio 1964
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w lekkiej atletyce, został zaprojektowany przez M. Katajama na III Igrzyska 
Azjatyckie w 1958 roku i mógł pomieścić 71 tys. widzów99.  W rejonie Yoyogi, 
K. Tange zaprojektował dwie hale sportowe o nowatorskiej konstrukcji. Dach 
większego budynku podwieszono do dwóch dźwigarów linowych zawieszonych 
na wysokich słupach oddalonych od siebie 130m. Dzięki dużej wysokości, 
odsunięciu trybun od niecek i licznym oknom, hala daje poczucie przestronności. 
Mniejsza z hal posiadała podobną konstrukcję, polegającą na zawieszeniu 
liny na centralnie umieszczonym słupie, odciąganą sztywnymi elementami 
konstrukcyjnym100. Oba budynki stworzyły charakterystyczną i spójną całość 
urbanistyczną, a ich momentalne i aerodynamiczne kształty, mimo upływu 50 lat, 
stanowią jedną z ikon Tokio. 

Na National Stadium w 1991 roku rozgrywano mistrzostwa świata 
w lekkoatletyce. W latach 1980 - 2001 rozgrywano na nim lekkoatletyczny 
puchar interkontynentalny. Był także miejscem organizacji licznych koncertów 
i wydarzeń kulturalnych. Yoyogi National Gymnasium, był główną areną 
Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej FIVB w 1998 i 2006 roku, mistrzostw świata 
w Judo (2010), tenisie stołowym (2014), a także licznych międzynarodowych 
zawodów w hokeju na lodzie, futsalu czy koszykówce. Odbywają się tu liczne 
wydarzenia kulturalne. Nippon Budokan tłumaczona w języku angielskim 
jako Martial Arts Hall jest głównym obiektem na którym odbywają się 
zawody i mistrzostwa sztuk walki. Dzięki swej akustyce, obiekt od lat 70 był 
wykorzystywany przez najlepsze zespoły muzyczne do nagrań swoich albumów 
koncertowych. Także Tokyo Metropolitan Gymnasium gościło liczne zawody 
rangi mistrzostw świata i czołowe wydarzenia kulturalne. Stadion olimpijski 
zostanie zastąpiony nowym obiektem National Olympic Stadium budowanym na 
potrzeby XXXII Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. 

W odniesieniu do kosztów stałych, igrzyska olimpijskie w Tokio były dwa razy 
droższe niż jakiekolwiek inne. Koszty organizacji wyniosły ponad milion dolarów 
na jednego uczestnika zawodów101, dając ostatecznie kwotę 1,96 mld USD (ok. 
45,4 mld USD w 2012 roku).

99 Ibidem.
100 W. Zabłocki, op. cit., s. 52.
101 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 23.
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Wbrew napięciom politycznym i protestom społecznym, organizację igrzysk 
olimpijskich w 1968 roku przyznano Mexico City, które miało już pewne 
doświadczenie w organizacji dużych zawodów sportowych, goszcząc u siebie 
igrzyska panamerykańskie w 1955 roku. 

Z tamtego okresu pozostał między innymi stadion wielofunkcyjny Estadio 
Olímpico Universitario projektu Augusto Perez’a Palacios’a. Mogący pierwotnie 
pomieścić 69 tys. widzów obiekt, został na czas igrzysk rozbudowany do 83 700 
widzów (bez zmiany oryginalnej struktury) tak by spełnić wymogi federacji 
sportowych i MKOl-u dla olimpijskiego stadionu102. Zamierzeniem organizatorów 
było wykorzystanie istniejących obiektów i, wzorem Tokio, doprowadzenie ich 
do poczucia jedności wizualnej. Pałac Sportu projektu F. Candela, A. Peyri i E. 
C. Tamborella, posiadł kopułę o rozpiętości 120m, wykonaną z paraboliczno-
hiperbolicznych elementów aluminiowych, pokrytych wodoodpornymi 
laminatami wykończonymi blachą miedzianą, wspartą na stalowych łukach. Hala 
mogła pomieścić ponad 22 tys widzów103.

Na wodach Virgilio Uribe Rowing and Canoeing Course rozgrywano dwukrotnie 
mistrzostwa świata w kajakarstwie w latach 1974 i 1994. Obszar ten, wchodzący 
w skład regionu Xochimilco, został wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO razem z historycznym centrum Meksyku w 1987 roku. Zawody 
rozegrano w 25 różnych lokalizacjach, z czego większość funkcjonuje do 
dzisiaj, w tym stadiony piłkarskie, na których w 1970 i 1986 roku odbywały się 
mistrzostwa świata w piłce nożnej.

102 Organizing Committee of the Games of the XIX Olympiad, The Organisation, Meksyk 1969, 
część 2, s. 76.

103 Ibidem, s. 72.
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Mimo początkowych problemów i protestów mieszkańców przeciwko 
przesunięciu pieniędzy z funduszy socjalnych na rzecz rozwoju miasta 
i przygotowania igrzysk, zawody w Meksyku zakończyły się korzystnym bilansem 
ekonomicznym104. Chociaż igrzyska w 1968 roku najczęściej będą kojarzone 
ze śmiercią studentów protestujących przeciwko polityce finansowej państwa, 
testami płci, salutem czarnoskórych zawodników i swoim położeniem na 
wysokości ponad 2000 m. n.p.m., Meksykanom udało się zorganizować igrzyska, 
których koszt zamknął się w kwocie 175 mln USD105.

W 1972 igrzyska zorganizowano po raz drugi w Niemczech. Stosunkowo 
świeże jeszcze były wspomnienia z najbardziej upolitycznionych zawodów 
w Berlinie, które naziści wykorzystali do swej propagandy. Dlatego rząd Niemiec 
Zachodnich chciał wykorzystać igrzyska do zaprezentowaniu światu nowych, 
demokratycznych i optymistycznych Niemiec z hasłem przewodnim: „Beztroskie 
Igrzyska”106. Mimo wielkich inwestycji, Monachium 1972 zostanie zapamiętane 
głównie z krwawego ataku terrorystycznego, który odcisnął piętno na każdym 
następnym organizatorze zawodów. 

Wyludnione i opuszczone w wyniku działań wojennych północne tereny miasta, 
które na długo przed igrzyskami przeznaczone były do przebudowy, zostały 
przeprojektowane i dostosowane do potrzeb organizowanych zawodów. Plany 
przygotowane przez Otto Frei’a i Güntera Behnischa zakładały stworzenie 

104 J.R. Gold, M.M. Gold, op.cit., s. 38.
105 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 24.
106 J.R. Gold, M.M. Gold, op.cit., s. 38.

Igrzyska XX Olimpiady Monachium 1972
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kompleksu z boiskami treningowymi, restauracjami, wioską olimpijską, centrum 
prasowym i stadionem olimpijskim wokół sztucznego jeziora107. Większość 
z 32 lokalizacji, które wykorzystane były podczas igrzysk, powstała z myślą 
o 1972 roku. Jedynie obiekty w Zatoce Kilońskiej pamiętały olimpijczyków 
z 1936 roku. Najbardziej charakterystycznym budynkiem wioski był i jest 
Stadion Olimpijski projektu G. Behnischa i F. Otto108. Zainspirowani zielonymi 
wzgórzami Allgäu, zaproponowali „totalne dzieło sztuki” wtopione w topografię 
błoń Oberwiesenfeldu. Po raz pierwszy na tak dużą skalę zastosowano 
membrany wykonane ze szkła akrylowego podtrzymywane stalowymi 
słupami. Przeźroczystość dachu była wymogiem stacji telewizyjnych, chcących 
zminimalizować kontrast powstały w wyniku padającego na murawę cienia 
dachu. 

Choć w oficjalnych dokumentach nikt nie mówi o „dziedzictwie olimpijskim”, 
wszystkie projekty były robione z myślą o ich wykorzystaniu po zakończeniu 
igrzysk. Dotyczy to parków (utworzono liczne zielone strefy z boiskami 
sportowymi, placami zabaw i restauracjami) jak i obiektów sportowych 
wykorzystywanych przez kluby. Pewnym kłopotem okazała się wyprowadzka 
klubu piłkarskiego, Bayernu Monachium, do nowej siedziby w 2005 roku. Od 
tamtej pory, spółka zarządzająca parkiem olimpijskim, rocznie odnotowuje 
deficyt w wysokości 5 mln euro. Od roku 1998 cały Park Olimpijski podlega 
ochronie konserwatorskiej jako zespół urbanistyczny109. 

Oficjalny raport Komitetu Organizacyjnego podaje do publicznej wiadomości 
wszystkie koszty poniesione przez miasto na potrzeby igrzysk, w tym wydatki na 
inwestycje socjalne, poprawę dróg, budowę metra i obiektów sportowych wraz 
z budową miasteczka olimpijskiego. Całkowity rachunek wyniósł ok. 611 mln 
USD - czterokrotnie więcej niż w Mexico City110. Po igrzyskach w Monachium, 
wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa, stały się jedną z głównych pozycji 
w budżecie olimpijskim.

107 Ibidem.
108 The official report of te Organizing Committee for the Games of the XX Olympiad, Munich 1972, 

Die Spiele, pro Sport Munchen, 1972, s. 180.
109 Jochen Paul, Deptanie trawników wskazane, [dostęp: 16.08.2015],  

dostępny: http://www.goethe.de/ins/pl/lp/kul/dup/zuk/pl10198712.htm, tłum: Tomasz Ch. Fuerst.
110 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 24. Stadion  Olimpijski w Monachium.  ▲
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Jeśli wydarzenia w Monachium rzuciły cień na kwestie bezpieczeństwa podczas 
igrzysk, to te w Montrealu stały się punktem zwrotnym w historii olimpijskiej, ze 
względu na źle zaplanowane i nieprzemyślane wydatki. 

Park olimpijski miał być uzupełnieniem istniejącej już dzielnicy sportowej. 
Symbolem złego zarządzania stał się jednak stadion olimpijski. Komitet 
Organizacyjny porzucił ideę budowy klasycznego otwartego stadionu  na rzecz 
całorocznego, zadaszonego obiektu. Takiego rozwiązania nie zaakceptował 
jednak MKOl, dlatego postanowiono wprowadzić do projektu rozsuwany dach, 
który znacząco zwiększył koszt budowy. Wybrany projekt francuskiej pracowni 
Rogera Tailliberta pogorszył jeszcze sytuację poprzez wprowadzenie do projektu 
monumentalnej wieży o wysokości 175m, nachylonej pod kątem 45 stopni, 
podtrzymującej ruchomy dach, a zastosowane rozwiązania techniczne szybko 
okazały się zawodne. Ciężar wieży zrównoważono masywną podstawą mieszczącą 
baseny olimpijskie. Uzupełnieneim dwóch brył był welodrom, o promieniu 112m. 
Niesławne zadaszenie stadionu zostało ukończone dopiero w 1987 roku i szybko 
stało się bezużyteczne111. 

Przed igrzyskami w Montrealu tylko dwukrotnie rozgrywano zawody o randze 
międzynarodowej. W ciągu 10 lat od zakończeniu zawodów takich imprez 
przeprowadzono dziewięć. Raport z 1996 roku podkreślał, że wszystkie obiekty 
zbudowane na igrzyska są utrzymywane w bardzo dobrym stanie, a z samego 
Parku Olimpijskiego rocznie korzysta 3 mln osób. Zauważalny jest także znaczny 
wzrost ilości olimpijczyków pochodzących z Montrealu112. 

111 M.Guay, Legacy of the OLYMPIC GAMES in Montreal – An Introduction, Association Olympique 
Canadienne, Montreal, 27.04.1996.

112 J.R. Gold, M.M. Gold, op.cit., s. 41. ▲ Stadion  Olimpijski w Montrealu.

Igrzyska XXI Olimpiady Montreal 1976
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Koszty organizacji zawodów w Montrealu wyniosły 1,42 mld USD w stosunku 
do planowanych 430 mln USD113. Inne źródła podają, że całkowity koszt igrzysk 
w Montrealu wyniósł 6,0 mld USD wg siły nabywczej dolara z 2009 roku, co 
stanowiło wzrost pierwotnie planowanego budżetu aż o 796%114. Wiadomo jednak, 
że dopiero w grudniu 2006 roku, udało się Kanadyjczykom spłacić w całości 
kredyty zaciągnięte na potrzebę organizacji igrzysk115. Jak jednak zauważa Manon 
Barbe, doradca do spraw sportu i rekreacji w Montrealu, teraz, kiedy obiekty są 
spłacone, przynoszą korzyści miastu i nie należy się ich pozbywać. Co roku z bazy 
treningowej korzysta ponad 1000 profesjonalnych sportowców z całego świata116.

Mając w pamięci lekcje płynące z igrzysk w Montrealu, organizatorzy zawodów 
w Moskwie odrzucili dotychczasowy trend w kierunku projektowania 
spektakularnych i monumentalnych obiektów sportowych. Wybudowali tylko 
„niezbędną” infrastrukturę, która w założeniach nie miała stać się „pomnikiem 
próżności”, lecz być „w ciągłym użyciu na cześć i chwałę Związku Radzieckiego117. 
Obiekty budowano w sąsiedztwie istniejącej już zabudowy sportowej, a stare 
areny modernizowano.

113 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 24.
114 B. Flyvbjerg, A. Stewart, Olympic Proportions: Cost and Cost Overrun at the Olympics 1960 – 2012, 

Saïd Business School, University of Oxford, 2012.
115 CBC News, Quebec’s Big Owe stadium debt is over, [online] cbc.ca 19.12.2009 [dostęp: 22.01.2015] 

dostępny: http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-s-big-owe-stadium-debt-is-
over-1.602530.

116 P. Newton, Olympic worth the price tag? The Montreal Legacy, [online] edition.cnn, 19.07.2012, 
[dostęp: 22.01.2015] dostępny: http://edition.cnn.com/2012/07/19/world/canada-montreal-
olympic-legacy/index.html.

117 OCOG, Official Report of the Organising Committe of the Games of the XXII Olympiad, 
Fizcultura i Sport, Moskwa 1981, s. 43.

Igrzyska XXII Olimpiady Moskwa 1980
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Organizatorzy skupili się na wykorzystaniu istniejących obiektów i budowie 
obiektów tymczasowych, a ceremonie otwarcia i zamknięcia oraz zawody 
lekkoatletyczne odbyły się na odnowionym stadionie im. Lenina wybudowanym 
1956 roku. W wyniku napięć politycznych i bojkotu zainicjowanego przez 
prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmiego Cartera jedynie 80 państw 
zdecydowało się wysłać swoich reprezentantów, wobec 121 w Monachium118. 
Zawody w Moskwie rozegrano w sumie na 28 obiektach – w tym na 
monumentalnym, wybudowanym w 1956 roku Stadionie im. Lenina (dzisiaj 
zwany Stadionem Łużniki) zaprojektowanym przez grupę architektów pod 
przewodnictwem A. Vlasova, I. Rozhina, N. Ullasa i A. Khryakova. W rejonie 
Sportowego Kompleksu Olimpijskiego specjalnie na igrzysk została wybudowana 
największa hala widowiskowa na świecie, mieszcząca prawie 34 tys. widzów119. 
Mogła funkcjonować jako jedna przestrzeń lub być podzielona na dwa niezależne 
audytoria umożliwiając w przyszłości organizację wydarzeń sportowych, 
politycznych i kulturalnych.

Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku, część z obiektów olimpijskich 
znalazła się w granicach nowopowstałych państw jak np.: stadiony w Mińsku, 
Kijowie, czy zatoka regatowa w Tallinnie. Na Stadionie Łużniki odbyły się 
Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w 2013 roku120, a w 2018 roku zostaną 
na nim rozegrane mecze mistrzostw świata w piłce nożnej121. Hala Sportowego 
Kompleksu Olimpijskiego gości do dzisiaj największe wydarzenia sportowe i 
kulturalne w Rosji, od mistrzostw świata w boksie, lekkoatletyce, tenisie, po finał 
Eurowizji i koncerty gwiazd muzyki. 

Choć nie są znane całkowite koszty organizacji igrzysk, niektóre źródła podają, że 
Moskwa wydała ponad 2 mld USD. Gospodarze przygotowali miasto na przyjęcie 
dużej ilości turystów jednak moskiewskie zawody nie spowodowały otwarcia 
szczelnie zamkniętych granic państwa, w związku z tym tylko ¼ z oczekiwanych 
300 tys. gości dotarła do stolicy Związku Radzieckiego122.

118 IOC, Moscow 1980, [online] olympic.org [dostęp: 22.01.2015]  
dostępny: http://www.olympic.org/moscow-1980-summer-olympics.

119 OCOG, op. cit., s. 67.
120 IAAF [online] iaaf.org [dostęp: 15.01.2015] dostępny: iaaf.org.
121 FIFA, 2018 FIFA World Cup Bid Evaluation: Russia, [online] fifa.com [dostęp: 15.01.2015] 

dostępny:  http://www.fifa.com/mm/document/tournament/competition/01/33/74/52/b5ruse.pdf.
122 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 25.
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Były to igrzyska wyjątkowe pod wieloma względami. Nikt, poza Los Angeles, 
nie chciał organizować tych zawodów. Nikt w Los Angeles nie chciał finansować 
ich z funduszy publicznych. Dlatego Peter Uberroth oraz kierowany przez 
niego Komitet Organizacyjny musiał zaangażować w to wielkie przedsięwzięcie 
sponsorów, bez gwarancji, że w razie kłopotów otrzyma jakąkolwiek finansową 
pomoc publiczną. Biznesplan oparty był o środki ze sprzedaży praw do transmisji 
i kontrowersyjną strategię polegającą na zachęcaniu sponsorów korporacyjnych 
obiecując wyłączność i możliwie dużą ekspozycję. Niepewna sytuacja finansowa 
spowodowała, że podczas igrzysk wykorzystano możliwie dużo istniejących 
obiektów, oraz zaangażowano rekordową ilość wolontariuszy pracujących przy 
komitecie.

Zawody rozegrano w 31 lokalizacjach, w tym na Stadionie Los Angeles Memorial 
Colisseum, na którym odbywały się ceremonie otwarcia i zamknięcia także 
podczas igrzysk w 1932 roku. Powstały tylko cztery nowe obiekty sportowe 
będące jaskrawym przykładem komercjalizacji zawodów: Mc Donald’s Swim 
Stadium,  7 – Eleven Velodrome, Fuji-Film Shooting Range. LAOOC (Los 
Angeles Olympic Organising Committe) korzystał głównie z istniejących 
obiektów, budował niewiele, a obiekty sportowe rozrzucone były po całej 
Południowej Kalifornii. Sportowcy zostali zakwaterowani na 3 różnych 
kampusach uniwersyteckich, co spowodowało, że nie było jednego centralnego 
ośrodka umożliwiającego integrację.

To co dla jednych jest sukcesem osiągniętym przez organizatorów, dla innych jest 
końcem prawdziwej idei igrzysk olimpijskich. Komercjalizacja i profesjonalizacja 
zawodów stała w skrajnej sprzeczności z idealistycznymi założeniami Barona 
de Coubertin’a. Projekt Los Angeles 1984 nie pozostawił po sobie nowych dróg, 
lotnisk i stadionów, bo te w większości już były. Największą korzyścią igrzysk Los Angeles Memorial Colisseum.  ▲

Igrzyska XXIII Olimpiady Los Angeles 1984
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jest związana ponownie z kwestią finansową fundacja LA84, która zarządza 
pieniędzmi zarobionymi na organizacji zawodów. Od 30 lat wspiera sportowców 
zarówno profesjonalnych jak i amatorów. Żeby oddać znaczenie działania 
fundacji, wystarczy zaznaczyć, że jest największym źródłem finansowania 
sportowców wchodzących w skład kadry USA na igrzyska w 2016 roku123.

IO w Los Angeles wypracowały niespotykany zysk w wysokości 222 mln USD 
(całkowity przychód wyniósł 768 mln USD), wygenerowany dzięki sprzedaży 
praw transmisji, pozyskaniu sponsorów i sprzedaży biletów. Taki zysk był 
możliwy także dzięki nieświadomości MKOl-u jak duży potencjał komercyjny 
kryją w sobie igrzyska. Wydatki na organizację pochłonęły 546 mln USD. Dzięki 
dobremu zaplanowaniu imprezy, Peter Ueberroth, został wybrany przez magazyn 
Time człowiekiem roku 1984124. 

Igrzyska w Seulu w 1988 roku były podyktowane nadzieją powtórzenia sukcesu 
zawodów w Tokio w 1964 r. Miały też wesprzeć legitymizację Korei Południowej 
na arenie międzynarodowej. Rząd uznał, że jest to świetna okazja, aby zwrócić 
uwagę świata na nową, uprzemysłowioną gospodarkę koreańską. Organizacja 
igrzysk dawała także możliwość odbudowy Seulu, który w tym czasie przeżywał 
poważne problemy wynikające z zapaści demograficznej, ekonomicznej 
i w zakresie ochrony środowiska. Igrzyska dawały szansę na przyspieszenie 
rewitalizacji całego regionu. 

123 H. Elliott, L.A. Summer Games were a risk that is still paying off, [online] latimes.com  
[dostęp: 27.08.2015] dostępny: http://www.latimes.com/sports/la-20140729-column.html.

124 The Man Behind the Los Angeles Olympics, [online] time.com [dostęp: 15.01.2015]  
dostępny: http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804.html.

Igrzyska XXIV Olimpiady Seul 1988
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Zawody rozegrano na 31 obiektach, z czego większość została wybudowana 
specjalnie w celu organizacji igrzysk. Seul Sport Complex, wraz ze Stadionem 
Olimpijskim, projektu Kim Swoo Geun, mogącym pomieścić 70 tys. widzów 
(kształtem zbliżony do charakterystycznej, tradycyjnej koreańskiej porcelanowej 
wazy), został wybudowany 13 km na południe od centrum miasta125. 

Początkowo kontrowersyjny wybór Seulu na organizatora igrzysk, z perspektywy 
czasu oceniany jest jako korzystny, szczególnie w aspekcie demokratycznych 
transformacji kraju. Demonstracje polityczne, połączone z obawą ówczesnych 
elit przed zamieszkami i koniecznością dławienia ich przy pomocy wojska, 
przyczyniły się w czerwcu 1987 roku do rezygnacji prezydenta Chun’a z urzędu, 
oraz rozpisania nowych, demokratycznych wyborów w grudniu tego roku. 
Igrzyska były bramą, przez którą do Korei Południowej zaczął napływać 
zagraniczny kapitał i inwestycje tworząc z Korei 13 gospodarkę świata. Ale 
zawody dały także pozytywne dziedzictwo sportowe. Powstały programy 
szkoleniowe i profesjonalne ligi, których wcześniej w tym kraju nie było. 
Yoo Kang-ro, koreański dyplomata sportowy, udzielił w 2007 roku wywiadu, 
w którym zaznaczył, że po organizacji igrzysk w 1988 roku, cele stały się znacznie 
wyższe126. W 2018 roku, w koreańskim Pyeongchang odbędą się XXIII Zimowe 
Igrzyska Olimpijskie.

Po zakończeniu igrzysk Komitet Organizacyjny ogłosił zysk w wysokości 139 mln 
USD. Liczba ta wzrosła do 497 mln. USD po sprzedaży mieszkań olimpijskich. 
Łączny koszt budowy obiektów sportowych i infrastruktury wyniósł jednak 
blisko 4 mld USD127. Wg raportu sporządzonego przez Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, PKB liczone w wartościach stałych wzrósł z 160 mld wonów w 1982 
roku do 760 mld wonów w 2006 roku.

125 SLOOC, Official Report-Games of the XXIV Olympiad, Seul 1988, Corea Text Book Co., Ltd., 
Seul 1989, s. 162.

126 J. Sanfilippo, Two Decedes After Seoul Olympics, [online] koreatimes.o.kr [dostęp: 27.08.2015] 
dostępny: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2008/10/229_12790.html.

127 C.F. Zarnowski, op. cit., s. 25. Stadion Olimpijski w Seulu. ▲
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Szczegółowy opis igrzysk, przygotowań oraz dziedzictwa olimpijskiego 
zamieszczono w części badawczej niniejszej pracy.

Wybór Atlanty na organizatora XXVI Igrzysk odbił się szerokim echem i wywołał 
wiele kontrowersji. W trakcie głosowań odrzucono m.in. kandydaturę Aten, które 
podkreślały swoją historyczną rolę w ruchu olimpijskim i uważały, że igrzyska 
w 100 rocznicę nowożytnego olimpizmu nie mogą odbyć się nigdzie indziej. 
Delegacja z Atlanty przygotowała jeden z największych i najdroższych pokazów 
promujących ich miasto. Najnowocześniejsze na tamte czasy wizualizacje i 
animacje, oraz silne wsparcie polityczne i finansowe zapewniły stolicy stanu 
Georgia prawo do organizacji zawodów w 1996 roku. W materiałach podkreślano, 
że poza oczywistym aspektem sportowym, duży nacisk zostanie położony na 
likwidację ciągle istniejących podziałów rasowych, oraz poprawę warunków 
finansowych jednego z najbiedniejszych regionów USA. Za ojca tego sukcesu 
uznano Andrew Younga, byłego burmistrza Atlanty, byłego szefa delegatów przy 
ONZ, lidera amerykańskich afro-amerykanów i współpracownika Martina Luthera 

Igrzyska XXV Olimpiady Barcelona 1992

Igrzyska XXVI Olimpiady Atlanta 1996
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Kinga, który bardzo mocno zaangażował się w lobbowanie za tą kandydaturą128.

Zawody przeprowadzono na 29 arenach. W większości wykorzystano istniejące 
obiekty, na których mecze rozgrywały znane z lig amerykańskich drużyny 
(baseall, koszykówka, hokej na lodzie), organizowano liczne finały i koncerty. 
Mecze w piłce nożnej rozgrywano częściowo na stadionach, na których odbywały 
się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1994. Jednak główny stadion olimpijski, 
posiadający trybuny mogące pomieścić 85 tys. widzów, został wybudowany 
specjalnie na tą okazję. Zaprojektowało go konsorcjum złożone z: Heery 
International, Rosser International, Williams-Russell and Johnson i Ellerbe 
Becket, Inc. Komitet organizacyjny dążył do zbudowania takiego obiektu, który w 
łatwy sposób może zostać przekształcony w stadion do baseballa po zakończeniu 
igrzysk. Takie założenia wynikały z faktu, że w 1992 roku został oddany do użytku 
niewiele mniejszy obiekt o podobnej funkcji, w dzielnicy oddalonej o 4 km od 
centrum miasta. Był to też kluczowy punkt umowy zawartej między komitetem 
organizacyjnym a drużyną Braves (przyszłym najemcą).

Amerykański system profesjonalnych, uniwersyteckich i amatorskich lig, 
przyciągający setki tysięcy widzów każdego miesiąca na stadiony, był gwarantem, 
że areny modernizowane i budowane specjalnie na igrzyska będą miały życie po 
życiu. Od 1996 roku większość z obiektów została ponownie przebudowana, część 
wyburzona i zastąpiona jeszcze większymi i nowocześniejszymi stadionami129. 
Mniej popularne dyscypliny, takie jak łucznictwo czy kolarstwo torowe, zostały 
rozegrane na obiektach tymczasowych.

Budżet został opracowany w oparciu o doświadczenia zebrane podczas igrzysk w 
Los Angeles w 1984 roku. Planowane inwestycje w rozwój infrastruktury miejskiej, 
rozbudowę lotniska i budowę (modernizację) obiektów sportowych wstępnie 
szacowane na 1,2 mld USD, ostatecznie wyniosły 1,7 mld USD i zostały w 
większości pokryte z praw do transmisji i wpływów od sponsorów, co ostatecznie 
pozwoliło na uzyskanie dochodu w wysokości 10 mln USD130.

128 S. Weisman, Atlanta Selected Over Athens for 1996 Olympics, [online] nytimes.com  
[dostęp: 27.12.2016] dostępny: http://www.nytimes.com/1990/09/19/sports/atlanta-selected-over-
athens.html.

129 K. Leslie, Turner Field to be sold to Georgia State and developer Carter, [online] ajc.com  
[dostęp: 27.12.2016] dostępny: http://www.ajc.com/news/local/turner-field-sold-georgia-state-and-
developer-carter/ODlrYKmKtDcyrR3lydwCTM/

130 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.
 Rzut Stadionu      

Olimpijskiego w Atlancie.  ▲
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Prawo organizacji igrzysk przyznano Sydney w 1993 roku, po najbardziej 
upolitycznionych w historii kampaniach promujących kandydatów131. Pekin, 
przez wielu uznawany za głównego faworyta do organizacji zawodów, miał 
bardzo silne lobby negatywne w postaci organizacji walczących przeciwko 
łamaniu praw człowieka, oraz licznych zachodnich polityków, którzy zwracali 
uwagę, że Chiny nie są godnym gospodarzem igrzysk w 2000 roku. Ostatecznie 
kandydatura Pekinu przegrała z Sydney 2 głosami. Wybór tego największego 
australijskiego miasta na organizatora był najmniej kontrowersyjny politycznie, 
ale i uzasadniony dużymi tradycjami sportowymi i pozytywnym doświadczeniem 
jakie pozostawiło po sobie Melbourne w 1956 roku.

W materiałach promujących Sydney podano, że wszystkie areny olimpijskie będą 
zlokalizowane w zasięgu 30 minut jazdy od Homebush Bay, gdzie planowano 
budowę od podstaw całego miasteczka olimpijskiego. Teren o powierzchni 
760 ha wg pierwotnych planów miał być stopniowo zabudowywany do 2010 
roku. Organizowane igrzyska znacząco przyśpieszyły ten proces. Pierwsze 
obiekty sportowe pojawiły się w tym miejscu w 1984, a od 1993 roku, prace nad 
pozostałymi obiektami zostały przyspieszone. Prace przy 15 nowych stadionach 
zakończono do 1999 roku, uzupełniając je tymczasowymi arenami dla siatkówki 
plażowej i kobiecej piłki wodnej. Stadium Australia - główna arena igrzysk - 
została zaprojektowana przez konsorcjum złożone z Populous i Bligh Lobb Sports 
Architects. Jest to największy stadion olimpijski, którego pojemność w trakcie 
trwania igrzysk wynosiła 110 tys. miejsc. Dzięki zastosowaniu tymczasowych 
trybun na krótszych bokach stadionu, po zawodach jego pojemność została 
zmniejszona do 80 tys.

131 S. Weisman,  Atlanta Selected Over Athens for 1996 Olympics, [online] nytimes.com  
[dostęp: 27.12.2016] dostępny: http://www.nytimes.com/1990/09/19/sports/atlanta-selected-over-
athens-for-1996-html.

Igrzyska XXVII Olimpiady Sydney 2000
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Po zakończeniu igrzysk większość obiektów jest w ciągłym użytku. Stadion 
olimpijski, teraz zwany ANZ Stadium, został przebudowany, jego pojemność 
została zmniejszona ze 110 tys. do 83 tys. widzów, a bieżnię i murawę 
lekkoatletyczną dostosowano do wymogów Rugby League - Nowo-Gwinejskiej 
odmiany rugby popularnej w Australii. Pozostała część obiektów służy lokalnym 
drużynom i sportowcom, a także odbywają się na nich liczne zawody mistrzostw 
świata i koncerty. The Sydney Convention and Exhibition Centre zostało 
wyburzone w 2014 roku, by stworzyć miejsce pod nowe centrum, którego 
budowę ukończono w grudniu 2016 roku.

Choć zachodnia prasa okrzyknęła igrzyska w Sydney najlepszymi w historii, a 
entuzjastyczne nagłówki do dzisiaj można spotkać w materiałach dotyczących 
tamtych wydarzeń, na światło dziennie wyszły mniej optymistyczne dla 
organizatorów fakty. W latach poprzedzających igrzyska, rosnące wydatki 
na infrastrukturę olimpijską zostały pokryte z programów edukacyjnych 
i prozdrowotnych miasta. Planowanego wzrostu gospodarczego nie 
zaobserwowano, a liczba turystów odwiedzających Sydney rosła wolniej, niż 
w pozostałych częściach kraju. Większość wydatków poniesiono z budżetu 
miasta, a nie jak planowano, ze źródeł zewnętrznych. Ostatecznie budżet XXVII 
igrzysk szacowany jest na 5,6 mld dolarów, co stanowi 90% więcej od pierwotnie 
zakładanych kosztów132.

Szczegółowy opis igrzysk, przygotowań oraz dziedzictwa olimpijskiego 
zamieszczono w części badawczej niniejszej pracy.

132 B. Flyvbjerg, A. Stewart, Olympic Proportions: Cost and Cost Overrun at the Olympics 1960 – 2012, 
Saïd Business School, University of Oxford, 2012. Stadion Olimpiski w Sydney.  ▲

Igrzyska XXVIII Olimpiady Ateny 2004
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Gospodarza XXIX Igrzysk Olimpijskich poznano już podczas drugiego 
głosowania podczas 112 sesji MKOl w Moskwie w 2001 roku. Bezapelacyjnie, 
mimo sprzeciwu organizacji takich jak Amnesty Inernational i podobnych 
wątpliwościach jak to miało miejsce 8 lat wcześniej, głosowanie wygrała 
kandydatura Pekinu. Tak wyraźne zwycięstwo nad pozostałymi kandydatami 
(Toronto, Paryż, Istambuł i Osaka), tłumaczono sympatią i chęcią wynagrodzenia 
chińczykom ich zaskakującej porażki w walce o organizację igrzyk w 2000 roku. 
Nie bez znaczenia był też fakt, że chińska reprezentacja, zdobywając 28 złotych 
medali w Sydney, zajęła 3 miejsce w klasyfikacji medalowej i jako najliczniejsze 
Państwo na świecie, w opinii delegatów, zasługiwała na możliwość organizowania 
igrzysk133. Inwestycje miały także pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza.

Igrzyska rozegrano na 37 obiektach, z czego 31 znajdowało się w samym Pekinie. 
Największym i najbardziej rozpoznawalnym obiektem był Stadion Narodowy w 
Pekinie (Beijing National Stadium) zwany też Ptasim Gniazdem (autorzy jako 
inspirację dla elewacji wskazali las, a kształt miał przypominać łódź134). W 2001 
roku władze miasta przeprowadziły konkurs, który miał wyłonić projektanta 
nowego stadionu. Warunki konkursowe obejmowały m.in. rozsuwany dach, 
możliwie niskie koszty eksploatacyjne, oraz elastyczność obiektu, gwarantująca 
pozytywne dziedzictwo olimpijskie. Zwycięski projekt przedstawiła pracownia 
Herzog & de Meuron, która zrealizowała go przy współpracy z ArupSport oraz 
China Architecture Design & Research Group. Konsultantem artystycznym był 
chiński artysta Ai Weiwei. Charakterystycznym obiektem w parku olimpijskim 

133 J. Longman, OLYMPICS; Beijing Wins Bid for 2008 Olympic Games, [online] nytimes.com  
[dostęp: 27.12.2016] dostępny: http://www.nytimes.com/2001/07/14/sports/olympics-beijing-wins-
bid-for-2008-olympic-games.html.

134 Herzog & de Meuron, The National Stadium, a new kind of public space for Beijing, [online] 
herzogdemeuron.com [dostęp: 27.12.2016] dostępny: https://www.herzogdemeuron.com/index/
projects/complete-works/226-250/226-national-stadium.html. Beijing National Stadium.  ▲

Igrzyska XXIX Olimpiady Pekin 2008
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jest także Pływalnia Olimpijska w Pekinie, zwana Kostką Wody. Za projekt 
odpowiadało konsorcjum złożone z PTW Architects, Arup, CSCEC i CDDI. 
Zaskakująca, w połowie transparentna forma zapewnia doskonałe doświetlenie 
światłem dziennym, przechwytywanie energii słonecznej wykorzystywanej do 
ogrzewania wnętrza i wody w basenach i niepowtarzalne wrażenia estetyczne. 

Oficjalne materiały podają, że dzięki igrzyskom Pekin zyskał nową infrastrukturę, 
sieć głównych arterii miasta, rozbudowane nowoczesne lotnisko obsługujące      
75 mln osób rocznie. Dzięki rozbudowanemu transportowi publicznemu 
zmniejszył się ruch samochodowy, a w ślad za nim poprawiło się powietrze135. 
Raporty nie wspominają nic o obiektach, które w większości stoją puste. Ptasie 
Gniazdo będzie wykorzystane jako stadion olimpijski podczas zimowych igrzysk 
w 2022 roku, stając się pierwszym tego typu obiektem, wykorzystanym podczas 
letnich i zimowych rozgrywek. Część obserwatorów zauważa, że największą 
zasługą Pekinu 2008, była nauka płynąca dla następnych miast-gospodarzy, jak 
nie należy planować i budować aren olimpijskich136.

Koszty organizacji igrzysk w Pekinie w 2008 roku nie są znane. W części 
opracowań pojawia się kwota 6,8 mld USD, jednak dotyczy ona tylko wydatków 
związanych ze sportem (w tym m.in. obiekty, ceremonie, ochrona, administracja). 
Nie zostały uwzględnione wydatki na infrastrukturę, koszty wstrzymania pracy 
fabryk trujących powietrze, czy poniesione gigantyczne wydatki  wynikające z 
konieczności przesiedlenia 500 000 osób zamieszkujących tereny przeznaczone 
pod olimpijskie inwestycje. Szacunkowy budżet igrzysk wynosił ok. 44 mld 
USD137. 

135 IOC, Legacies of Olympic Games 2008 set to benefit Beijing 2022, [online] olympic.org  
[dostęp: 27.12.2016] dostępny: https://www.olympic.org/news/legacies-of-olympic-games-2008-
set-to-benefit-beijing-2022.

136 Property Week, Olympics legacy: Beijing’s empty nest, [online] propertyweek.com  
[dostęp: 27.12.2016] dostępny: http://www.propertyweek.com/in-depth/analysis-features/olympics-
legacy-beijings-empty-nest/5084532.article.

137 S. Rabinovitch, Beijing Games to be costliest, but no debt legacy, [online] reuters.com  
[dostęp: 27.12.2016] dostępny: http://www.reuters.com/article/us-olympics-cost-
idUSPEK25823820080805.Beijing National Stadium.  ▲
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Szczegółowy opis igrzysk, przygotowań oraz dziedzictwa olimpijskiego 
zamieszczono w części badawczej niniejszej pracy.

Obietnicami wielkich inwestycji,  władze  Rio de Janeiro przekonały większość 
członków do zagłosowania za ich kandydaturą. Było to kolejne miasto, które 
chciało wykorzystać igrzyska do naprawienia wszystkiego tego co złe w jego 
granicach administracyjnych. Było to również kolejne państwo (po Chinach i 
Rosji), którego polityka wewnętrzna budziła wiele kontrowersji, a dokonany przez 
członków MKOl wybór kontestowany był nawet przez samych Brazylijczyków. 
Gubernator Rio, Sergio Cabral, wskazywał jednak, że igrzyska będą pomostem ku 
nowej erze, przywracającej dawną świetność miasta, kojarzącego się z bossa nowa 
i plażami, a nie ulicznymi walkami gangów narkotykowych .

Rio de Janeiro w dniu wyboru miasta na organizatora zawodów miało już 
nowoczesną bazę sportową powstałą na XV Igrzyska Panamerykańskie w 2007 
roku. Najbardziej znanym obiektem, a zarazem areną ceremonii otwarcia i 
zamknięcia igrzysk był wybudowany w 1952 roku Maracanã Stadium, projektu 
7 brazylijskich architektów : W. Ramos, R. Galvão, M. Feldman, O. Valdetaro, 

Igrzyska XXX Olimpiady Londyn 2012

Igrzyska XXXI Olimpiady Rio de Janeiro 2016
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P. Bastos, O. Azevedo, A. Carneiro. Na tym samym obiekcie dwa lata wcześniej 
rozgrywano mecze piłkarskie podczas mistrzostw świata w 2014 roku (w tym 
finał rozgrywek). Dlatego też prace modernizacyjne zaczęto na długo przed 
rozpoczęciem igrzysk. Zmiany obejmowały wyburzenie dwupiętrowch trybun 
i budowę jednokondygnacyjnej widowni a betonowe zadaszenie zdolne zakryć 
tylko najwyższe rzędy trybun zastąpiono membraną z włókna szklanego, pokrytą 
politetrafluoroetylenem, zakrywającą 95% trybun. Ponieważ Maracanã  jest 
stadionem piłkarskim, zawody lekkoatletyczne przeprowadzono na Estádio 
Olímpico João Havelange. Architekci z pracowni WilkinsonEyre138 zaprojektowali 
kompleks trzech hal sportowych Arenas Cariocas. Od początku założeniem 
organizatorów było, by projekt umożliwiał przekształcenie całego kompleksu w 
profesjonalne centrum treningowe, zaraz po zakończeniu igrzysk. Największa 
z hal ma mieć zmniejszoną pojemność trybun z 16 tys. do 7,5 tys, a w dwóch 
pozostałych trybuny mają być w pełni zdemontowane. Znikną toalety publiczne, 
stoiska, kawiarnie, stanowiska komentatorskie oraz zbędne instalacje, których 
wymagano podczas igrzysk. W sumie wykorzystano 16 istniejących obiektów, z 
których część wymagała tylko niewielkich modernizacji, zbudowano od podstaw 
9 aren (głównie mniejsze obiekty halowe), oraz 6 stadionów tymczasowych, które 
zostały zdemontowane lub zmniejszone po zakończeniu IO. 

Przyszłość pokaże, czy igrzyska w Rio pozostawiły po sobie pozytywne 
dziedzictwo olimpijskie w postaci wykorzystywanych i funkcjonujących 
obiektów sportowych. W oficjalnych materiałach MKOl zachwalane są inwestycje 
infrastrukturalne (nowe drogi, szkoły, centra badawcze), które w większości 
omawianych przypadków niewątpliwie korzystnie wpływały na obraz miast i 
ich rozwój. Jednak zdjęcia z aren olimpijskich w Rio wskazują, że działaczom i 
władzom miejskim nie udało się wprowadzić pierwotnych planów w życie. Na 
stadionie Maracanã widać wyrwane krzesełka i zaniedbaną, wyschniętą murawę. 
Baseny Olimpijskie są pełne śmieci i odcięte od świata wysokim płotem, a prace 
rozbiórkowe Centrum Prasy zostały w połowie przerwane. Huczne zapowiedzi 
budowy nowych osiedli mieszkaniowych nie doszły do skutku, a 90% mieszkań  
w obrębie wioski olimpijskiej do dzisiaj nie znajduje nabywców139.

138 Pracownia znana z projektu tymczasowej hali do koszykówki podczas igrzysk w Londynie w 
2012 roku. Hala mogąca pomieścić 12 tys. została uznana wzorem dla przyszłych hal sportowych 
budowanych na potrzeby organizacji igrzysk.

139 N. Bartlett, So much for the Olympic legacy: Rio venues are left in disrepair, [online] mirror.co.uk 
[dostęp: 06.08.2017] dostępny: http://www.mirror.co.uk/news/world-news/much-olympic-legacy-
rio-venues-10058127Maracanã Stadium.  ▲
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Schemat 2.2

Koszty stałe organizacji letnich igrzysk w latach 1986-1960
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Schemat 2.3

Koszty stałe organizacji igrzysk w latach 1960-2012
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Schemat 2.4

Koszty stałe organizacji igrzysk w latach 1986-2012 ujednolicone 
do siły nabywczej USD z 2012 roku.
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Schemat 2.5

Schemat zmian liczby dyscyplin (wachlarz wewnętrzny) i 
towarzyszący temu rozrost infrastruktury sportowej (słupki 
zewnętrze) potrzebnej do przeprowadzenia IO.
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2.3 Podsumowanie igrzysk olimpijskich  - 1896-1988 

W 119-letniej historii nowożytnych igrzysk, obiekty sportowe i budowana 
infrastruktura uległa ogromnym przemianom. Miały na to wpływ przepisy 
prawa, terroryzm, globalizacja i komercjalizacja ruchu olimpijskiego. Część 
miast wykorzystała swoją przygodę olimpijską do przyśpieszenia modernizacji 
zdegradowanych dzielnic i szybszego rozwoju. Potrzeby każdego gospodarza, 
a także okoliczności, w których przygotowuje się do zawodów są za każdym 
razem inne. Sytuacja ekonomiczna, zarówno w skali makro jak i w skali lokalnej 
za każdym razem odgrywają kluczową rolę w procesie planowania inwestycji, 
a następnie mniej lub bardziej udane ich wykonanie. Część organizatorów 
główny nacisk musiała położyć na rozwój zaplecza medycznego odpowiadającego 
standardom międzynarodowym i inwestycjom prośrodowiskowym. Niektóre 
igrzyska wymagały wybudowania infrastruktury sportowej od początku, a część 
ośrodków (głównie w przypadku ZIO) priorytetowo musiała potraktować 
modernizację połączeń kolejowych, lotniczych i drogowych z trudno dostępnymi 
obiektami w górach. Nastawienie władz centralnych, opinii publicznej czy 
też mieszkańców do wielkich wydatków związanych z przygotowaniami 
igrzysk bywało powodem do wycofania się miast z organizacji tej imprezy. 
Skala inwestycji bywa także uzależniona od motywacji politycznych. Stadiony 
budowane na Igrzyska Olimpijskie w 1936 roku w Berlinie, zawdzięczały swój 
rozmach ideologii Trzeciej Rzeszy, a także determinacji Hitlera by zawody były 
wizytówką narodowego socjalizmu. W Barcelonie w 1992 roku igrzyska służyły 
do zademonstrowania osiągnięć Katalonii i podkreślenia jej samodzielności, 
a wydarzenia z Pekinu w 2008 roku, miały za zadanie na stałe wpisać Chiny do 
grona światowych mocarstw.  

Analizując przykłady wszystkich nowożytnych olimpiad, możemy wyróżnić 
3 sposoby podejścia miast-gospodarzy do planowania inwestycji i rozwoju 
infrastruktury. Pierwszy typ to miasta, które minimalizują koszty na 
infrastrukturę i ograniczają wydatki na same zawody. Przykładami są II i III 
igrzyska, których organizację połączono z Wystawami Światowymi, których 
renoma w tamtym czasie była nieporównywalnie większa. Poza nielicznymi 
wyjątkami, wykorzystywano istniejące obiekty, lub korzystano z naturalnych 
aren i akwenów. Z uwagi na wojnę igrzyska w 1948 roku w Londynie odbyły się 
wyłącznie na istniejących obiektach, a trudna sytuacja ekonomiczna i złe nastroje 
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społeczne ograniczyły do minimum inwestycje w Mexico City w 1968 roku. 
Komitet organizacyjny Los Angeles w 1984 roku, potrafił wykorzystać fakt bycia 
jedynym kandydatem do organizacji igrzysk i przy minimalnym zaangażowaniu 
państwa, małym wkładzie własnym i zaangażowaniem sektora prywatnego 
potrafił przekuć igrzyska w jeden z największych sukcesów ekonomicznych.

Do drugiego typu zaliczyć można tych organizatorów, którzy położyli nacisk 
na rozbudowę niezbędnej infrastruktury sportowej, z niewielkimi tylko 
inwestycjami w szerszej urbanistycznej skali. Są to w większości igrzyska z lat 
1912-1956. Główny stadion wybudowany na zawody w Londynie w 1908 roku, 
którego zaletą miała być możliwość rozgrywania prawie wszystkich dyscyplin 
w jednym miejscu, okazał się organizacyjną porażką. Kolejni organizatorzy 
decydowali się na budowę jednego głównego stadionu w centrum miasta wraz 
z dodatkowymi obiektami na jego obrzeżach (Sztokholm 1912) lub całego 
kompleksu nowych stadionów w jednym miasteczku olimpijskim (Berlin 1936). 
Stadion lekkoatletyczny, na którym często odbywały się ceremonie otwarcia 
i zakończenia, stał się symbolicznym centrum każdej z imprez. Znaczenie 
pozostałych powiązanych obiektów, takich jak wioska olimpijska czy centra 
prasowe, wzrastało wraz ze statusem, skalą i znaczeniem igrzysk olimpijskich.

Trzecim typem igrzysk są te, których organizacja wpłynęła na rozbudowę 
i poprawę infrastruktury w całym regionie. Dotyczy to większości IO po 
1960 roku i zimowych po 1984. Trend ten zbiega się ze znaczącym wzrostem 
popularności tych imprez, zwiększonym zainteresowaniem mediów i skokiem 
technologicznym. Prowadziło to do spektakularnych inwestycji.



78

Dzieląc igrzyska na etapy, możemy wyróżnić 5 faz:

Faza I

Pierwsze 5 olimpiad w latach 1896-1912 stały pod znakiem prób zmierzenia się 
coubertinowskiej idei współzawodnictwa państw z ówczesnymi możliwościami 
technicznymi. Zawody były chaotycznie zorganizowane, na nieprzystosowanych 
obiektach i wyczuwalnym brakiem wiary, że ten ruch będzie mógł trwać dłużej. 
Niejasne były zasady zawodów (część zawodników nigdy się nie dowiedziała, 
że brała udział w igrzyskach), a konkurencje dobierano w sposób faworyzujący 
gospodarzy. Dopiero igrzyska w Sztokholmie w 1912 roku pokazały, że przy 
dobrym planie ten projekt ma szansę się rozwinąć. Szwedzi wybudowali nowy 
stadion lekkoatletyczny, dostosowali go do swoich potrzeb i do dziś dnia 
pełni swoją funkcję będąc ponad 100-letnim obiektem. Pokazali następnym 
potencjalnym gospodarzom jak wykorzystać ten ruch na swoją korzyść i w jaki 
sposób można budować pozytywne dziedzictwo olimpijskie. 

Faza II

W niespokojnym okresie międzywojennym organizatorzy igrzysk 
musieli podporządkować się zmieniającym się gwałtownie warunkom 
makroekonomicznym. Tuż po pierwszej wojnie światowej, w 1920 roku, 
Antwerpia gościła sportowców z całego świata, wywołując przy tym falę krytyki 
i niezadowolenia tych, którzy liczyli na odbudowę kraju a dostali igrzyska. 
Po okresie chwilowej prosperity, nastąpił Wielki Kryzys w latach 1929-1933, 
który spowodował, że X zawody olimpijskie w Los Angeles były skromniejsze, 
ale sportowo i wizerunkowo okrzyknięte sukcesem. Na drugim biegunie stały 
igrzyska w Berlinie w 1936 roku, gdzie zaangażowane zostały ogromne środki, 
a budowane z wielkim rozmachem obiekty nie służyły tylko sportowcom, ale 
i hitlerowskiej propagandzie. 

Faza III

Po 12 latach przerwy, spowodowanej drugą wojną światową, nastąpiły trzy 
kolejne igrzyska olimpijskie: Londyn 1948, Helsinki 1952 oraz Melbourne 
1956. Każdy z organizatorów musiał zmierzyć się z niewielkim finansowaniem 
zawodów. XII Igrzyska Olimpijskie w Londynie nazwano „surowymi igrzyskami” 
(austerity games). Organizatorzy do przeprowadzenia wszystkich konkurencji 
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i zapewnienia sprawnego przebiegu zawodów dostali 1/20 środków Berlina z 1936 
roku. Niewielkie środki pozwoliły jednak na organizację zawodów skupionych 
wokół sportu. Helsinki w 1952 roku zostały okrzyknięte arcydziełem w małej 
skali. W wydanej w 2010 roku książce The politics of the Olympics, Helsinki 
nazwano ostatnimi prawdziwymi igrzyskami, na małą skalę i prowadzonymi 
w duchu sportowej rywalizacji z ograniczoną komercjalizacją.

Faza IV

W latach 1960-1988 świat pogrążony był w strachu przed wybuchem kolejnej 
wojny, ale i ogarnięty falą nowych technologii, w tym rozwojem telewizji 
i transmisji, co skutkowało gwałtownym wzrostem zainteresowania tymi 
wydarzeniami. Każdym kolejnym igrzyskom towarzyszły protesty i bojkoty, 
a mimo to skala tych wydarzeń tylko rosła. Organizatorzy porzucili skromny 
model zawodów, na rzecz wielkich inwestycji, transformacji infrastruktury 
nie tylko w okolicy samego stadionu głównego, ale i na terenie całego miasta. 
Rozbudowywano lotniska, budowano mosty, dzielnice sportowe, które później 
przekształcano w osiedla mieszkaniowe. W 1976 roku w Montrealu koszty 
związane z organizację igrzysk były tak ogromne, że zaciągnięte kredyty miasto 
spłacało aż do 2006 roku. 

Faza V

Po zakończeniu zimnej wojny i rozpadzie bloku wschodniego, aspekt 
polityczny wypadł z pierwszych stron gazet opisujących wydarzenia na 
igrzyskach. Wzrósł jednak aspekt komercyjny i marketingowy. Nikt już 
nie ukrywał faktu, że IO nie są źródłem dochodu dla organizatorów. 
Przede wszystkim igrzyska olimpijskie powinny być widziane jako 
inwestycja w przyszłość i wydarzenia budujące wizerunek, a nie możliwość 
generowania zysku. O ile w latach 60-tych o szansę organizacji zawodów 
starały się takie miasta jak Budapeszt, Lozanna, Bruksela czy Wiedeń, tak 
po 2010 roku konkurować mogą ze sobą tylko najbogatsze regiony ziemi 
oraz te, dla których igrzyska są elementem wewnętrznej propagandy.
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2.4 Zimowe Igrzyska Olimpijskie (ZIO), 1924 - 1988

Garmisch-Partenkirchen  1936
Lake Placid  1932

St. Moritz  1928
Chamonix  1924

St. Moritz  1948
Oslo  1952

Cortina d'Ampezzo  1956
Squaw Valley  1960

Innsbruck  1964
Grenoble  1968

Sapporo  1972
 Innsbruck 1976 

 Lake Placid 1980 
 Sarajewo 1984 

Calgary 1988  
  Albertville 1992

  Lillehammer 1994
  Nagano 1998

  Salt Lake City 2002
  Turyn 2006

 Vancouver 2010 
  Soczi 2014

15 obiektów

12-14 obiektów

9-11 obiektów

6-8 obiektów

3-5 obiektów

LEGENDA
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Tydzień Zimowych Zawodów w Chamonix pierwotnie planowany był 
jako międzynarodowe wydarzenie objęte jedynie patronatem MKOl-u. 
Jednak zorganizowana na wysokim poziomie impreza, z nowymi obiektami 
i infrastrukturą, okazała się być dużym sukcesem. Zachęciło to członków MKOl 
do wprowadzenia rok później zmian w Karcie Olimpijskiej i ustanowieniu 
zimowych igrzysk olimpijskich. Wydarzenia z Chamonix zostały uznane za 
pierwsze z nich. Podczas wcześniejszych igrzysk, zimowe sporty stanowiły tło 
dla podstawowych konkurencji. Były często rozgrywane z kilkumiesięcznym 
opóźnieniem w stosunku do letnich zmagań i nie były ujęte w obowiązkowym 
programie. W 1908 roku w Londynie pojawiło się łyżwiarstwo figurowe, w 1920 
roku w Antwerpii medale rozdano dodatkowo w hokeju na lodzie. Choć nie 
powstał oficjalny raport z zawodów w Chamonix (opis obiektów, konkurencji 
oraz prezentacja zawodników została ujęta w jednym raporcie wspólnie 
z igrzyskami w Paryżu 1924), zawody z 1924 roku rozpoczęły nowy cykl zwany 
Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi140.

Wszystkie zawody przeprowadzono na trzech obiektach: stadionie olimpijskim 
Stade Olympique de Chamonix mogącym pomieścić 45 tys. widzów, skoczni 
narciarskiej i specjalnie na ten cel wybudowanym torze bobslejowym141. Skocznie 
ani tor bobslejowy nie posiadały własnych trybun, a widzowie gromadzili się 
na pustych przestrzeniach dookoła obiektów. Ceremonia otwarcia była bardzo 
krótka. Ograniczała się do przemarszu reprezentantów i przyjęciu przysięgi. 

140 IOC, Chamonix 1924, [online] olympic.org [dostęp: 15.08.2015] 
dosępny: http://www.olympic.org/chamonix-1924-winter-olympics.

141 Comite Olympique Francais, 1924 Olympics Official Report, Paryż 1924, ss. 648-650.

Igrzyska I Zimowej Olimpiady Chamonix 1924
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Chomonix zapoczątkowało popularność sportów zimowych we Francji, czego 
kulminacją były kolejne zimowe igrzyska rozegrane w Grenoble w 1968 roku. 
Wzrost zainteresowania owocował licznymi inwestycjami infrastrukturalnymi, 
budową połączeń kolejowych z ośrodkami zimowymi, nowych wyciągów i bazy 
hotelowej, która mogłaby przyjąć coraz większe grono turystów. Po zakończeniu 
igrzysk, na obiektach w Chamonix rozegrano Mistrzostwa Świata w Narciarstwie 
Klasycznym w 1937 roku. W latach 1980-1998 na skoczni Le Tremplin 
Olympique du Mont odbywały się coroczne zawody z cyklu Pucharu Świata. Tor 
bobslejowy po zawodach zlikwidowano, a w jego miejce powstały komercyjne 
stoki narciarskie. Ostatnie zawody w randze Pucharu Świata odbyły się 
w Chamonix w 2000 roku. W razie wybrania Annecy na gospodarza zimowych 
igrzysk w 2018 roku, w Chamonix miały odbyć się zawody w narciarstwie 
alpejskim i hokeju na lodzie.

Wg szacunków koszt organizacji zawodów wyniósł 3,8 mln USD142.

Były to pierwsze prawdziwe zimowe igrzyska olimpijskie, niezależne organizacyjne 
od ich letniego odpowiednika, rozgrywane w innym państwie i z własnym budżetem. 
Zapoczątkowały także niekończącą się bitwę między zimowymi zawodami 
a gwałtownie zmieniającą się pogodą. Burze śnieżnie mieszały się z wysokimi, dodatnimi 
temperaturami. Z powodu tych anomalii pogodowych część z zaplanowanych konkurencji 
nie została przeprowadzona143. Ceremonia otwarcia odbyła się 11 lutego, a zawody 
zakończono 8 dni później - 19 lutego. 

142 OlympStats, Winter Olympic Costs, [online] olympstats.com [dostęp: 20.08.2015]  
dostępny: http://olympstats.com/2014/05/21/winter-olympic-costs/.

143 D. Wallechinsky, J. Loucky, The Complete Book of The Winter Olympics, Aurum Press,  
Londyn 2009, s. 4. ▲ Stade Olympique de Chamonix.

Igrzyska II Zimowej Olimpiady Sankt Moritz 1928
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Otwarcie zawodów odbyło się przy najmniejszej w historii igrzysk olimpijskich 
publiczności. Na trybunach zasiadło jedynie 1200 widzów. Wszystkie zawody 
przeprowadzono na 5 obiektach, na których rozegrano w sumie 14 konkurencji, 
w tym zawody w kombinacji norweskiej na zmodernizowanej skoczni 
narciarskiej Olympiaschanze144. Zawody w biegu narciarskim na 50 km odbywały 
się w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych. Zawodnicy ruszyli na trasę 
przy temperaturze ok. 0oC, a do mety dobiegali przy +25oC i w topniejącym 
śniegu. 

St. Moritz było znanym i popularnym uzdrowiskiem od początku XIX wieku. 
W 1882 roku rozegrano tam pierwsze mistrzostwa Europy w jeździe figurowej, 
dlatego też infrastruktura sportowa była w większości gotowa i wymagała 
niewielkich korekt. Wszystkie obiekty z 1928 roku, zostały ponownie 
wykorzystane podczas zimowych igrzysk olimpijskich rozegranych w St. Moritz 
20 lat później. Tor bobslejowy, otwarty w 1904 roku, 22-krotnie był miejscem 
rozgrywania mistrzostw świata. Ostatni raz w 2013 roku145. Skocznia narciarska 
z 1905 roku, po modernizacjach w 1927 i 1963 roku została ostatecznie zamknięta 
w 2006 roku, po ponad 100 latach funkcjonowania, będąc dobrym przykładem 
zrównoważonego rozwoju. Cieniem na igrzyska w St. Moritz 1928 rzucał się 
brak śniegu, który już wtedy pozwolił niektórym dziennikarzom przepowiadać 
szybki koniec zimowych igrzysk146. Cresta Run, tor do skeletonu zbudowany 
już w 1884 roku, po zakończeniu zawodów nie był używany. Z tego też powodu 
organizatorzy następnych igrzysk w Lake Placid zrezygnowali z tego drogiego 
w budowie obiektu.

Koszt organizacji II Zimowych Igrzysk Olimpijskich w St-Moritz, podobnie 
jak w przypadku Chamonix, szacowany jest na 3,8 mln USD147 i rozłożony 
został równo pomiędzy fundusze publiczne, a sektor prywatny zainteresowany 
zwiększeniem popularności ośrodka. Do dzisiaj St. Moritz uznawany jest za 
najbardziej luksusowy i najdroższy ośrodek narciarski na świecie.

144 COS, 1928 Winter Olympics Official report, part 1, St. Moritz 1928.
145 Olympia Bob Run [online] olympia-bobrun.ch [dostęp: 18.08.2015]  

dostępny: http://www.olympia-bobrun.ch/default.aspx/?lang=en.
146 J-L.Chappelet, Olympic Environmental Concerns as a Legacy of the Winter Games, [w:] Olympic 

Legacies: Intended and Unintended: Political, Cultural, Economic and Educational, Routledge, 2009.
147 OlympStats, op. cit.St. Moritz Olympic Ice Rink. ▲  
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III Zimowe Igrzyska Olimpijskie przyznano Lake Placid w stanie Nowy 
Jork, niewielkiemu miasteczku z mniej niż 4 tys. mieszkańców. Na 9 miast 
starających się o organizację zimowych igrzysk, 7 znajdowało się na terenie 
Stanów Zjednoczonych. Wśród nich Los Angeles, w którym 1932 roku miały się 
odbyć letnie zawody. Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk w Lake Placid 
musiał się zmierzyć z brakiem odpowiedniego zaplecza noclegowego, obawami 
i niechęcią mieszkańców148, a także poważnymi problemami finansowymi. Chcąc 
ratować całe przedsięwzięcie,  przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Dr. 
Godfrey Devey przeznaczył swoją rodzinną nieruchomość pod budowę toru 
bobslejowego149. 

Igrzyska otworzył Gubernator  stanu Nowy Jork - Franklin D. Roosvelt. Zawody 
rozgrywano na 5 obiektach, w tym po raz pierwszy w hali co uniezależniło 
organizatorów od kaprysów pogodowych. Olympic Arena, na której 
przeprowadzono konkurencje w jeździe figurowej i finałowy mecz hokeja na lodzie, 
była pomysłem przewodniczącego komitetu organizacyjnego silnie wspieranego 
przez członków MKOl-u. Godfrey Devey będąc członkiem reprezentacji Stanów 
Zjednoczonych w St. Moritz i Chamonix, widział jakie konsekwencje może mieć 
gwałtownie zmieniająca się pogoda. Nowymi obiektami były też tor bobslejowy 
i Stadion Olimpijski na którym oprócz ceremonii otwarcia rozgrywano zawody 
w hokeju na lodzie i łyżwiarstwie szybkim150. Problemem pozostała baza hotelowa. 
Część z 10 tys. sportowców i gości zakwaterowana została w Montrealu z którego 
dojazd do Lake Placid zajmował nawet 3,5 godziny. 

148 OWGCLP, Official Report, III Olympic Winter Games, Lake Placid, 1932.
149 D. Wallechinsky, J. Loucky, op. cit.
150 OWGCLP, Official Report, III Olympic Winter Games, Lake Placid, 1932. ▲ Olympic Arena w Lake Placid.

Igrzyska III Zimowej Olimpiady Lake Placid 1932
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Wykorzystanie obiektów po zakończeniu zawodów stwarzało duży problem. 
Sporty zimowe w Stanach Zjednoczonych były mało popularne. Oficjalny raport 
zauważał, że dopiero na początku XX wieku Amerykanie dostrzegli, że śnieg 
„może służyć także do innych celów, a nie tylko do zabaw dzieci”151. Na trzech 
obiektach rozegrano pierwsze poza Europą zawody z cyklu Pucharu Świata. 
W 1949 na torze Mt. Van Hoevenberg rozegrano MŚ w bobslejach, a w 1950 
na skoczni i trasach biegowych Lake Placid rozegrano MŚ w narciarstwie 
klasycznym. Podczas tych igrzysk po raz pierwszy poruszono kwestie ochrony 
środowiska. Wynikało to z faktu, że infrastruktura sportowa powstawała na 
terenie Parku Narodowego Adirondack, który w statucie miał zapis gwarantujący 
mu pozostanie „wiecznie dzikim”. Pod groźbą protestów, wymusiło to na 
organizatorach zmianę lokalizacji toru saneczkarskiego, tak by ograniczyć 
wycinkę drzew i niwelację terenu152.

Całkowity koszt organizacji zawodów wyniósł ok. 30,6 mln USD153, co było 
prawie dziesięciokrotnym przekroczeniem wydatków poniesionych przez 
Komitety Organizacyjne w Chamonix i St-Moritz. 

IV Zimowe Igrzyska Olimpijskie, zostały przyznane ośrodkom w Garmish-
Patenkicrchen położonym w Bawarii. Nazistowski rząd traktował te zimowe 
zawody jako próbę przed ważniejszymi z ich punktu widzenia XI Igrzyskami 

151 OWGCLP, Official Report, III Olympic Winter Games, Lake Placid, 1932. ss. 35-42.
152 J.-L.Chappelet, op. cit.
153 OlympStats, op. cit.

Igrzyska IV Zimowej Olimpiady Garmish-Partenkirchen 1936
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Olimpijskimi, które tego samego roku miały odbyć się w Berlinie154. Udział 
w igrzyskach zgłosiło ponad 600 sportowców - dwukrotnie więcej w porównaniu 
do poprzednich zawodów w USA.

Po raz pierwszy na zimowych igrzyskach olimpijskich zapalono znicz olimpijski 
podczas ceremonii otwarcia na stadionie przy skoczni narciarskiej. Zawody 
rozgrywano na 6 obiektach, w tym, po raz pierwszy na alpejskich stokach 
zorganizowano zawody w narciarstwie alpejskim. Wszystkie lodowiska, na 
których rozgrywano poszczególne konkurencje miały sztuczne chłodzenie mające 
uniezależnić organizatorów od zmian pogodowych155. Obiekty te miały tylko 
częściowe zadaszenie trybun, natomiast sama tafla lodowiska była pod gołym 
niebem. 

Skocznia narciarska Große Olympiaschanze jest najbardziej znanym obiektem 
pozostałym po zawodach z 1936 roku, choć jej dzisiejszy kształt jest efektem 
totalnej przebudowy z 2007 roku. Od 1952 roku na skoczni w Garmish-
Partenkirchen rozgrywany jest najbardziej prestiżowy konkurs w skokach 
narciarskich, Turniej Czterech Skoczni, wchodzący do cyklu Pucharu Świata 
FIS. Na torze bobslejowym w latach 1938, 1953 i 1962 rozgrywano Mistrzostwa 
Świata Międzynarodowej Federacji Bobsleja i Toboganu (FIBT). W 1966 roku 
obiekt wyburzono156. Na popularnych stokach Garmish rozgrywano mistrzostwa 
w narciarsktwie alpejskim, a także liczne zawody Pucharu Świata. Nieudana 
kandydatura Monachium w staraniach o goszczenie zimowych igrzysk w 2018 
roku zakładała, że w Garmish-Partenkirchen odbędzie się większość konkurencji 
narciarskich.

Koszt przeprowadzenia zawodów w 1936 roku szacowany jest na 19,1 mln USD157. 
Kwota ta była znacząco niższa w porównaniu do Lake Placid z powodu istniejącej 
już infrastruktury i znacznie bardziej rozwiniętego ośrodka. 

154 D. Wallechinsky, J. Loucky, op. cit.
155 1936 Winter Olympic Official Report, Ga-Pa 1936, ss. 123-139.
156 Ga-Pa, Historishe Olympia-Bobahn am Riessersee, [online] www.gapa.de [dostęp:21.08.2015] 

dostępny: http://www.gapa.de/blobs/bobbahn_faltblatt_klein.pdf.
157 OlympStats, op. cit. ▲ Große Olympiaschanze.
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W 1940 roku zimowe igrzyska olimpijskie miały odbyć się w Japońskim 
Sapporo. Jednak z powodu wojny z Chinami, w 1938 roku Japończycy musieli 
zrezygnować z przeprowadzenia tych zawodów. Zastąpić ich miało Sankt Moritz, 
w którym potrzebne obiekty, budowane na potrzeby igrzysk z 1928 roku, były już 
gotowe. Jednak ze względu na konflikt między Szwajcarską Federacją Sportów 
Zimowych a MKOl-em158, Szwajcarzy także się wycofali z organizacji gier. Wtedy 
chęć przeprowadzenia olimpijskich zawodów zimowych zgłosiło Garmish-
Partenkirchen i im w czerwcu 1939 roku przyznano organizację V Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich. 4 miesiące później, z powodu wybuchu II Wojny Światowej, 
zawody zostały odwołane. W 1948 roku, po 12 latach przerwy, igrzyska powróciły 
do St. Moritz159 - ośrodka znajdującego się w neutralnej podczas wojny Szwajcarii.

Podczas igrzysk w Sankt Moritz w 1948 roku wszystkie konkurencje rozgrywane 
były od gołym niebem, co zmuszało organizatorów do dostosowywania się do 
warunków pogodowych. Podczas tych zawodów, oficjalnie pojawiła się po raz 
pierwszy konkurencja patrolu wojskowego - nazwana później biathlonem. Aż do 
1956 zimowe zmagania sportowców nie były transmitowane przez telewizję. Do 
niewielkiego szwajcarskiego miasteczka w lutym 1948 roku zjechało prawie 500 
dziennikarzy i 670 atletów, a z powodu braku wioski olimpijskiej, sportowców, 
gości i oficjeli ulokowano w hotelach dookoła Sankt Moritz. W ciągu tylko 18 
miesięcy przygotowań, poważnych zmian wymagała infrastruktura drogowa, 
kolejowa oraz teletechniczna160. 

158 Konflikt pojawił się już podczas igrzysk w Garmish-Partenkirchen, kiedy zawodnicy Szwajcarii 
i Austrii zostali wykluczeni z konkurencji alpejskich. Uznano, że osoby zawodowo trenujące ludzi 
na stokach są profesjonalistami, a w związku z tym nie mogą reprezentować swojego kraju podczas 
zawodów przeznaczonych dla amatorów. 

159 D. Wallechinsky, J. Loucky, op. cit.
160 OCOS, op. cit., s. 17.

Igrzyska V Zimowej Olimpiady Sankt Moritz 1948
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Wszystkie obiekty z 1928 roku, zostały ponownie wykorzystane podczas 
zimowych igrzysk olimpijskich rozegranych w St. Moritz w 1948 roku. Tor 
bobslejowy, otwarty w 1904 roku, był 22-krotnym miejscem rozgrywania 
mistrzostw świata. Ostatni raz w 2013 roku161. Skocznia narciarska z 1905 roku, 
po modernizacjach w 1927 i 1963 roku została ostatecznie zamknięta w 2006 
roku. 

Koszt organizacji V Zimowych Igrzysk Olimpijskich w St. Moritz szacowany jest 
na 5,1mln USD162. 

W 1947 roku, podczas 40 sesji MKOl-u, możliwość organizacji VI Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich przyznano Oslo - stolicy państwa, które jest kolebką 
nowoczesnych sportów zimowych. Był to drugi raz, kiedy Norwegowie starali się 
o możliwość organizacji zimowych zawodów u siebie, jednak ich przedwojenna 
kandydatura nie zyskała aprobaty członków MKOl. Komitet Organizacyjny 
Oslo wierzył, że będzie to dobra okazja to pokazania całemu światu jedności 
narodowej Norwegów, a także faktu podniesienia się i wyjścia z ekonomicznej 
zapaści wywołanej przez II Wojnę Światową163.  

Do przeprowadzenia igrzysk w Oslo wykorzystano 10 aren. Centralnym 
obiektem był wybudowany w 1922 roku stadion Bislett. Przed igrzyskami za 

161 Olympia Bob Run [online] olympia-bobrun.ch [dostęp: 18.08.2015] dostępny: http://www.olympia-
bobrun.ch/default.aspx/?lang=en.

162 OlympStats, op. cit.
163 A.M. Klausen, Olympic Games and Performance and Public Event, Berghahn Books,  

Nowy Jork 1999, s. 29.

Igrzyska VI Zimowej Olimpiady Oslo 1952
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jego przebudowę w duchu panującego wówczas funkcjonalizmu odpowiadał 
architekt Frode Rinnan, którego autorstwa był też projekt przebudowy skoczni w 
Holmenkollen i stadionu Jordal Amfi. Na stadionie Bislett poza konkurencjami 
w łyżwiarstwie szybkim i figurowym odbyły się ceremonie otwarcia i zamknięcia 
zawodów. Skocznia w Holmenkollen, otwarta w 1892 roku, przechodziła liczne 
modernizacje. Jednak dopiero przed igrzyskami wybudowano na niej stałe 
trybuny, wieżę sędziowską i betonowy najazd wraz z windą164. Ponieważ zawody 
bobslejowe nie cieszyły się popularnością w Norwegii, Komitet Organizacyjny 
postanowił wybudować tymczasowy obiekt ze śniegu. Zawody próbne odbyły się 
w 1951 roku, a w zimie 1952 roku tor odbudowano165. 

Stadion Bislett aż do 1988 roku był wykorzystywany do przeprowadzania 
konkurencji w łyżwiarstwie szybkim. Rozegrano na nim 13 mistrzostw świata 
i 10 mistrzostw Europy, w trakcie których pobito 15 rekordów świata. Po 1990 
łyżwiarstwo szybkie stało się głównie konkurencją rozgrywaną pod zadaszeniem. 
Latem obiekt funkcjonuje jako stadion lekkoatletyczny. W 1946 rozegrano na nim 
lekkoatletyczne mistrzostwa Europy, a od 1965 roku jest częścią prestiżowego 
cyklu mityngów lekkoatletycznych Golden League (obecnie Diamentowa Liga). 
W 1999 roku amerykański magazyn Sports Illustrated zaliczył stadion Bislett do 
grona 20 najlepszych stadionów XX wieku166. Lodowisko Jordal Amfi zadaszono 
w 1972 roku, a w latach 1958 i 1999 rozegrano na nim mistrzostwa świata 
w hokeju na lodzie. W Holmenkollen zorganizowano 4-krotnie mistrzostwa 
świata w narciarstwie klasycznym, oraz 32-krotnie Puchar Świata w skokach 
narciarskich. Na trasach biegowych w okolicach skoczni rozgrywany jest cykl 
prestiżowych zawodów Turnieju Nordyckiego w ramach Pucharu Świata.

Choć większość obiektów była już gotowa, baza hotelowa nie wymagała dużej 
rozbudowy i infrastruktura po drobnych modyfikacjach zadowalała członków 
MKOl-u, koszt organizacji wyniósł 24,2 mln USD167.

164 J. Vaage; T. Kristensen, Holmenkollen: historien og resultatene, De norske bokklubbene,  
Oslo 1992, s. 39.

165 OWGO, Olympic Winter Games Oslo 1952, Oslo 1952, ss. 28-50.
166 OIAAF, Meeting history and The Bislett Alliance, [online] oslo.diamondleague.com  

[dostęp: 21.08.2015] dostępny: http://oslo.diamondleague.com/en/info/about-us/.
167 OlympStats, op. cit.Stadion Bislett. ▲  
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Powszechnie znany ośrodek narciarski w Cortina d’Ampezzo został wybrany na 
gospodarza zimowych igrzysk w 1944 roku, jednak z powodu wybuchu II Wojny 
Światowej zawody te odwołano. Przedstawiciele miasta starali się o ponowną elekcję 
w 1952 roku, ale przegrali z Oslo. W 1949 roku, podczas 43 sesji MKOl-u, włoska 
kandydatura zyskała ponad 75% głosów członków i powierzono im organizację 
VII Zimowych Igrzysk Olimpijskich168. Komitet Organizacyjny dostał od rządu 
gwarancje finansowe na wszelkie prace związane z rozbudową infrastruktury. 
Wszystkie pozostałe inwestycje musiały być finansowane z innych źródeł. 
W konsekwencji po raz pierwszy Komitet Organizacyjny zawodów Cortina d’Apezzo 
musiał w tak dużym stopniu polegać na sponsorach i dotacjach prywatnych firm.

Komitet Organizacyjny do przeprowadzenia zawodów przebudował, lub 
wybudował od podstaw 8 obiektów. Rozwój telewizji i możliwość transmitowania 
zawodów spowodowały, że projekty stadionów uwzględniały maksymalny zasięg 
kamer i pokrycie nim możliwie dużych przestrzeni tras169. Ceremonia otwarcia 
i zamknięcia odbyły się na Stadio Olimpico del Ghiaccio, lokalnego architekta 
Mario Ghedina, który na czas zawodów zyskał dodatkowe, tymczasowe trybuny, 
powiększające pojemność stadionu z 7 tys. do 12 tys. widzów170. Po raz pierwszy 
przy budowie skoczni narciarskiej wykonano badania naukowe. Dzięki pomiarom 
m.in. trajektorii lotu, możliwe było dokładne obliczenie długości i kątów nachylenia 
poszczególnych sekcji skoczni, które dotychczas były efektem domysłów.

Ponieważ Cortina d’Ampezzo była znanym turystycznym ośrodkiem już od 
połowy XIX wieku, wszystkie inwestycje były prowadzone z myślą o dalszym 
rozwoju tego miasteczka (w 1956 roku zamieszkanym przez 6500 osób). Tor 

168 CONI, VII Olympic Winter Games, Cortina d’Ampezzo, 1956, s.72-83.
169 Ibidem., ss.155-156.
170 Ibidem., ss.160-161.

▲ Trampolino Olimpico Cortina 
d’Ampezzo.

Igrzyska VII Zimowej Olimpiady Cortina d’Ampezzo 1956
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bobslejowy Pista Olimpica di Bob - Eugenio Monti był wykorzystywany do 
rozgrywania mistrzostw świata. Z powodu kilku śmiertelnych wypadków, często 
był przebudowywany. W 2011 roku na torze miały się odbyć kolejne zawody 
mistrzostw świata, jednak z powodu braku homologacji, zawody przeniesiono 
do niemieckiego Konigssee171.  Przedstawiciele miasta starali się o organizację 
zimowych igrzysk także w 1988 roku (przegrali z Calgary) oraz w 1992 roku 
kiedy organizację przyznano Albertville. Dwunasty oficjalny film o przygodach 
James Bonda, „Tylko dla twoich oczu”, kręcony był między innymi na obiektach 
olimpijskich Cortina d’Ampezzo.

Koszt organizacji VII Zimowych Igrzysk Olimpijskich szacowany jest na 
rekordowe 79 mln USD172.

W 1960 roku zimowe igrzyska powróciły do USA. W głosowaniu aplikacja Squaw Valley 
pokonała te z Innsbrucka, St. Moritz, Garmish-Partenkirchen i pakistańskiego Karachi. 
W roku 1955 dolinę zamieszkiwała jedna osoba. Dlatego w latach 1956-1960 wybudowano 
cały kompleks olimpijski od podstaw. Przyznanie możliwości organizacji zawodów dla 
przedstawicieli Squaw Valley było warunkowe i uzależnione od postępu prac. W razie nie 
wywiązywania się z obietnic, igrzyska miały odbyć się w Austrii. Komitet Organizacyjny 
przekonał członków MKOl-u m.in. tym, że dolina w sercu gór Sierra Nevada jest czystą kartą 
dziewiczego środowiska, gdzie może powstać światowego formatu centrum sportowe173. 

171 IBSF, Königssee to Host 2011 FIBT World Championship, [online] ibsf.org [dostęp: 21.08.2015] 
dostępny: http://www.ibsf.org/en/news/latest-news/news-article/news/71.html.

172 OlympStats, op. cit.
173 J.E. Findling; K.D. Pelle, Encyclopedia of the modern Olympic movement, Greenwood Publishing 

Group, Westport 2004, s. 338.

Igrzyska VIII Zimowej Olimpiady Squaw Valley 1960
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Jedną z największych kontrowersji była rezygnacja Komitetu Organizacyjnego 
z budowy toru bobslejowego z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych drużyn. 
Był to jedyny przypadek w historii ZIO, kiedy konkurencji bobslejowych nie 
rozgrywano174. Brak infrastruktury sportowej dał organizatorom swobodę 
w kształtowaniu przestrzeni dopasowanej do potrzeb sportowców. Przed 
rozpoczęciem igrzysk zawodników kwaterowano w hotelach lub w prywatnych 
domach. Brak odpowiedniego zaplecza spowodował, że po raz pierwszy na 
zimowych igrzyskach wybudowano wioskę olimpijską. Zawody rozgrywano 
na 5 obiektach. Centralnym miejscem zmagań zawodników była Blyth Arena, 
projektu Russella Francisa Stechschulte, na której odbyły się także ceremonie 
otwarcia i zamknięcia zwodów175. Hala posiadała przeszkloną ścianę szczytową, 
co pozwoliło otworzyć wnętrze na panoramę gór. To rozwiązanie, choć wizualnie 
atrakcyjne, było źródłem późniejszych problemów funkcjonowania obiektu. 
Wpadające słońce rozmrażało taflę lodu i uniemożliwiało przeprowadzania 
zawodów. Konkurencje alpejskie rozgrywano na stokach Squaw Valley Ski Resort. 

Po zakończeniu igrzysk, poza Pucharem Świata w Narciarstwem Alpejskim 
w 1969 roku, na obiektach olimpijskich nie były rozgrywane żadne zawody 
o znaczeniu międzynarodowym. W 1983 roku pod naporem śniegu zawalił 
się dach Blyth Arena. W 1991 roku halę wyburzono, a w jej miejscu powstał 
parking. Skocznia narciarska Papoose Peak została zmodernizowana w 1976 
roku i przeprowadzono na niej mistrzostwa USA w skokach narciarskich. 
Później jednak przestała być użytkowana, aż w końcu przekształcono ją 
w tor snowboardowy. Stoki narciarskie Squaw Valley Ski Resort są jedynym 
funkcjonującym obiektem z czasów VIII Igrzysk Zimowych. Jest to drugi 
największy ośrodek narciarski w USA z 30 wyciągami i powierzchnią stoków 
obejmującą ponad 16 km2 176.

Koszt wybudowania od podstaw i organizacji VIII Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich szacowany jest na 184.8 mln USD177. 

174 A.M. Klausen, op. cit., s. 30.
175 COC, VIII Olympic Winter Games, Squaw Valey, California 1960, Squaw Valley 1960, ss. 99-121.
176 Squaw Valley, Mountain Statistics, [online] squawalpine.com [dostęp: 21.08.2015]  

dostępny: http://squawalpine.com/about-us/mountain-statistics.
177 OlympStats, op. cit.
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W latach 1933 i 1936 w Innsbrucku rozgrywano mistrzostwa świata 
w narciarstwie alpejskim. w 1933 roku odbyły się tu także mistrzostwa świata 
w kombinacji norweskiej. W 1935 roku w Igls miały miejsce Mistrzostwa 
Świata FIBT, a od 1952 roku skocznia narciarska Bergisel Sprungschanze gości 
najlepszych skoczków świata podczas prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni, 
wpisanego w kalendarz Pucharu Świata. Dlatego zupełnie naturalne wydawało się 
powierzenie Innsbruckowi organizacji IX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1964 
roku. Członkowie MKOl-u miażdżącą przewagą (49-9) zagłosowali właśnie za tą 
kandydaturą. Była to druga próba Austriaków, po nieudanej aplikacji z 1960 roku. 

Dwa tygodnie przed ceremonią otwarcia, podczas treningu, zginął brytyjski 
saneczkarz polskiego pochodzenia - Kazimierz Kay-Skrzypecki. Trzy dni 
później, na trasie narciarskiej zginął reprezentant Australii - Ross Milne. 
Gdyby tego było mało, nad igrzyskami ciążyło widmo porażki. w związku z 
przewidywaniami meteorologicznymi. W związku z zupełnym brakiem śniegu, 
organizatorzy poprosili o pomoc austriacką armię, która z gór zwiozła 40 tys. m³ 
śniegu na pokrycie stoków narciarskich i 20 tys. m³ lodu na tor saneczkarski178. 
Konkurencje rozegrano na 8 obiektach, w tym na nowej, mogącej pomieścić 11 
tys. osób Olympiahalle zaprojektowanej przez  Hansa Buchrainera179. 

Wszystkie obiekty były wykorzystane ponownie 12 lat później podczas XII 
Zimowych Igrzysk Olimpijskich rozegranych w Innsbrucku w wyniku wycofania 
się z organizacji amerykańskiego Denver. Skocznia narciarska przeszła w 2003 
roku modernizację. Za projekt odpowiadała brytyjska architekt, Zaha Hadid . 
Obecnie jest to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów tego typu na 

178 A.M. Klausen, op. cit., s. 30.
179 OOWI, 1964 Winter Olympics official report, Innsbruck 1964, s. 40.Olympiahalle (Innsbruck). ▲

Igrzyska IX Zimowej Olimpiady Innsbruck 1964
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świecie. W 2005 roku rozgrywano w Innsbrucku mistrzostwa świata w hokeju na 
lodzie, a w 2012  zorganizowano tu I Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży.  
Jest to także miejsce licznych ośrodków narciarskich w Axamer Lizum, 
Muttereralm, Patscherkofel, Igls, Seefeld, Tulfes i Dolinie Stubai. Rocznie region 
odwiedza milion turystów.

Całkowity koszt organizacji zawodów wyniósł ok. 50 mln USD180 - ponad 
trzykrotnie mniej niż organizacja igrzysk w Squaw Valley 4 lata wcześniej.

W 1968 roku zarząd miasta Grenoble oświadczył, że będzie aplikował 
o możliwość organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 1968 roku. Grenoble, 
stolica departamentu Isère, było miastem dynamicznie się rozwijającym 
demograficzne i ekonomicznie. Przeprowadzenie jednej z największych imprez 
miało być podkreśleniem tej tendencji. Wkrótce został powołany „Committee 
for the Application of Grenoble for the X th Winter Olympic Games 1968”, 
którego zadaniem było przygotowanie aplikacji, a także wybranie odpowiednich 
ośrodków sportów zimowych, które miały współtworzyć te zawody. Analizą 
zostały także objęte potrzebne inwestycje infrastrukturalne. W 1964 roku 
w Innsbrucku podczas sesji MKOl-u kandydatura Francuzów wygrała, pokonując 
między innymi Calgray, Oslo czy Lake Placid.

Ceremonia otwarcia igrzysk miała miejsce na Stadionie Olimpijskim w Grenoble. 
Specjalnie na ten cel zbudowany tymczasowy stadion Stade Olympique de 
Grenoble, projektu B. Pouradier-Duteil i G. Pillona, mógł pomieścić 60 tys. 

180 OlympStats, op. cit.

Igrzyska X Zimowej Olimpiady Grenoble 1968
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widzów181. W pobliżu powstał otwarty stadion L’Anneau de Vitesse na którym 
rozgrywano zawody w łyżwiarstwie szybkim, a także hala widowiskowa, Le Stade 
Olympique de Glace, w której rozgrywano zawody w łyżwiarstwie figurowym 
i część meczów w hokeju na lodzie182. Ponownie problemem okazała się zmienna 
pogoda. Wyniki wypaczał topniejący lód podczas zawodów w łyżwiarstwie 
szybkim, czy rozmrażający się tor bobslejowy183. 

Igrzyska w Grenoble stały się synonimem złego planowania infrastruktury 
sportowej i lekceważenia warunków środowiskowych. Tor saneczkarski 
miał południową ekspozycję, zmuszając organizatorów do przeprowadzania 
zawodów po zachodzie słońca. Nie osłonięta skocznia i silne wiatry zakłócały 
przeprowadzenie zawodów. Niektóre obiekty szybko stały się bezużyteczne. 
Wyjątkiem jest Autrans, gdzie rozgrywano zawody w narciarstwie klasycznym 
i biathlonie. Jest to jednak ośrodek sportów zimowych funkcjonujący od końca 
XIX wieku. Jego popularność pozostaje na wysokim poziomie do dzisiaj. 
Mimo krytyki wiele obiektów pozostaje w ciągłym użyciu. Le Stade de Glace 
funkcjonuje jako hala widowiskowa, w której organizowane są zawody sportowe 
i koncerty. Teren po stadionie olimpijskim i stadionie do łyżwiarstwa szybkiego 
został przekształcony w park Paula Mistrala. Grenoble, będąc stolicą regionu 
i miastem uniwersyteckim, szybko zagospodarowało też zlokalizowaną blisko 
centrum wioskę olimpijską. Budynki przekształcono w akademiki, 300-pokojowy 
hotel robotniczy, a w pozostałej części utworzono 52 mieszkania na sprzedaż.

Budżet Komitetu Organizacyjnego został przekroczony o 200% i ostatecznie 
wyniósł 1 mld USD184 (2009). Całkowity koszt organizacji zawodów szacowany 
jest 2,4 mld USD185.  Za tą kwotę wybudowano między innymi autostradę między 
Grenoble a Genewą, która miała otworzyć miasto na nowe rynki i zapewnić 
szybsze połączenie z ośrodkami alpejskimi. 

181 COJO, Xth Winter Olympic Games - Official Report, Grenoble 1968, s. 120.
182 COJO, Xth Winter Olympic Games - Official Report, Grenoble 1968, ss. 108-111.
183 D. Wallechinsky, J. Loucky, op. cit.
184 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.
185 OlympStats, op. cit.Stade Olympique de Grenoble. ▲
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Sapporo już raz przyznano organizację igrzysk w 1940 roku, jednak z powodu 
wojny z Chinami (później także z powodu wybuchu II Wojny Światowej) 
Japończycy musieli się wycofać. Podczas 64 sesji MKOl-u w Rzymie w 1966 
roku, Sapporo ponownie dostało możliwość organizacji zawodów. W głosowaniu 
pokonali kanadyjskie Banff, fińskie Lahti i amerykańskie Salt Lake City. Były to 
pierwsze zimowe igrzyska rozgrywane poza Europą i Stanami Zjednoczonymi. 
Prawie wszystkie obiekty były gotowe na rok przed rozpoczęciem igrzysk, co 
pozwoliło przeprowadzić zawody próbne. Te wg członków MKOl zakończyły się 
wielkim sukcesem i potwierdziły doskonałe przygotowanie Japończyków186.

Zawody rozgrywano na 12 obiektach. Wszystkie obiekty w obrębie miasta, 
w tym stadion Makomanai Sekisui Heim, na którym 30 tys. osób obserwowało 
ceremonię otwarcia, były wybudowane specjalnie na igrzyska. Z pozostałych 
obiektów zlokalizowanych w okolicach Sapporo jedynie skocznia narciarska 
Okurayama była obiektem istniejącym. W przeciwieństwie do Grenoble, komitet 
organizacyjny w Sapporo zdecydował, że wszystkie obiekty olimpijskie będą 
w promieniu 35 km od centrum (w Grenoble było to nawet 90 km od miasta).

Miejskie stadiony, na których rozgrywano konkurencje w narciarstwie 
klasycznym, były obiektami tymczasowymi i po zakończeniu igrzysk zostały 
rozmontowane. Tory saneczkarskie były wykorzystywane w celach rekreacyjnych 
i turystycznych i po wygaśnięciu znicza olimpijskiego nigdy nie rozegrano 
na nich oficjalnych zawodów. W 1991 tory zostały zburzone. Na skoczniach 
narciarskich Okurayama i Miyanomori w 2007 roku odbyły się mistrzostwa 
świata w narciarstwie klasycznym, a od 1980 roku regularnie wchodzą do 
kalendarza Pucharu Świata skoków narciarskich. Mt Teine pozostaje od 1972 

186 J.E.Findling, K.D.Pelle, op. cit, s. 285.
▲ Ceremonia otwarcia na stadionie 

olimpijskim w Sapporo.

Igrzyska XI Zimowej Olimpiady Sapporo 1972
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roku popularnym ośrodkiem narciarskim. Sapporo wykorzystało igrzyska do 
szeroko zakrojonej modernizacji miasta. Powstało metro, dworzec kolejowy, 
ulepszono miejski system ogrzewania, zaopatrywania w wodę, oraz oczyszczania 
ścieków. Stok narciarski na górze Eniwa, który został zbudowany w obrębie Parku 
Narodowego Shikotsu, został po zakończeniu zawodów ponownie zalesiony187.

Całkowity koszt organizacji zawodów szacowany jest na 4,2 mld USD188 
(równowartość ok 52 mld USD w 2012 roku).

W 1970 roku organizację XII Zimowych Igrzysk Olimpijskich powierzono 
amerykańskiemu Denver. Jednak gwałtownie wzrastające koszty komitetu 
organizacyjnego, które w połowie przygotowań przekroczyły 300% pierwotnie 
planowanego budżetu, spowodowały że mieszkańcy stanu Colorado 
w referendum przeprowadzonym w listopadzie 1972 roku opowiedzieli się 
za wycofaniem z tego przedsięwzięcia w stosunku głosów 3 do 2189. Było to 
wydarzenie bez precedensu, wbrew apelom oficjeli i partnerów biznesowych, 
którzy zwracali uwagę na potencjalne konsekwencje tej decyzji. W lutym 1973 
roku MKOl zdecydował się przekazać organizację zawodów Innsbruckowi. 

187 J.-L. Chappelet, op. cit.
188 OlympStats, op. cit.
189 Deseret News, 76 Olympics: where now? [online] news.google.com [dostęp: 21.08.2015]  

dostępny: https://news.google.com/newspapers?id=aNFSAAAAIBAJ&sjid=MH8DAAAAIBAJ&p
g=7098%2C2169981.

Igrzyska XII Zimowej Olimpiady Innsbruck 1976
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Większość obiektów, pamiętająca igrzyska z 1964 roku, była już gotowa 
i wymagała jedynie niewielkich modyfikacji, polegających na dostosowaniu 
obiektów do wymogów współczesnych technologii. Innsbruck będąc jednym 
z głównych alpejskich ośrodków sportów zimowych w Austrii, przeprowadzał co 
roku zawodu z cyklu Pucharu Świata w różnych konkurencjach. Niezależnie od 
igrzysk prace modernizacyjne były prowadzone na bieżąco. Największą zmianą 
była budowa nowego toru saneczkowego, w którym jednocześnie można było 
rozgrywać konkurencje w bobslejach i saneczkarstwie. Budowa rozpoczęła się 
w 1973 roku i prowadzona była pod stałą kontrolą Międzynarodowej Federacji 
Bobsleja i Toboganu.

Innsbruck reklamował się hasłem „proste igrzyska”. W większości mieli opierać 
się na istniejących obiektach, jednak budowa nowego toru saneczkarskiego 
okazała się wyjątkowo kosztowna. Wywołało to dyskusję nad sensem budowy 
drogiego obiektu, do chłodzenia którego wykorzystywano groźny dla środowiska 
amoniak, a który najczęściej po zawodach stawał się niechcianym „białym 
słoniem”. Dyskusja ta trwa do dzisiaj. Skocznia narciarska przeszła w 2003 roku 
modernizację. Za projekt odpowiadała brytyjska architekt, Zaha Hadid  i jest 
to obecnie jedynym z najbardziej charakterystycznych obiektów tego typu na 
świecie. W 2005 roku rozgrywano w Innsbrucku mistrzostwa świata w hokeju na 
lodzie, a w 2012  zorganizowano tu I Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży.  
Jest to także miejsce licznych ośrodków narciarskich w Axamer Lizum, 
Muttereralm, Patscherkofel, Igls, Seefeld, Tulfes i Dolinie Stubai. Rocznie region 
odwiedza milion turystów.

Całkowity koszt organizacji zawodów szacowany jest na „jedyne” 240 mln USD190  
(5% wartości wydatków poniesionych przez Sapporo w 1972 roku).

190 OlympStats, op. cit.
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Jedynie rok po wycofaniu sie w kontrowersyjnych okolicznościach Denver 
z organizacji igrzysk, MKOl podjął decyzję o przyznaniu zawodów innemu 
amerykańskiemu ośrodkowi w Lake Placid znanego z zimowych igrzysk 
olimpijskich w 1932 roku. Wybór był o tyle prosty, że jedynie Lake Placid złożyło 
swoją aplikacje. Wcześniej starania o zawody w 1960, 1968, 1972 i 1976 roku były 
przez członków MKOl-u odrzucane w głosowaniach. W 1978 roku na Mistrzostwa 
Świata w Lahti wybrała się 26-osobowa delegacja, która miała zbadać jakie 
inwestycje będą potrzebne na trasach biegowych Lake Placid191.

Wszystkie obiekty zbudowane na III Zimowe Igrzyska Olimpijskie zostały 
ponownie wykorzystane w 1980 roku. Wymagały jednak zmian, dostosowania 
do wymagań poszczególnych federacji, a także wymagań transmisji. Zostały 
zamontowane nowe wyciągi i urządzenia do pomiaru czasu. Skocznie narciarskie 
zostały zbudowane od podstaw, a istniejące tory do łyżwiarstwa szybkiego 
wyposażono w nowoczesne urządzenia do zamrażania lodowiska, pomiaru 
czasu i oświetlenie. Największe modyfikacje dotyczyły torów saneczkarskich 
i bobslejowych oraz wyposażenia ich w nowoczesne systemy zamrażające. Ze 
względu na wysokie koszty, nie udało się dostosować jednego toru do wymagań 
obu konkurencji. Igrzyska w Lake Placid okazały się być organizacyjną porażką. 
Z powodu złego planowania, kibice godzinami stali na mrozie w oczekiwaniu 
na transport. Wiele biletów nie zostało sprzedanych mimo bardzo dużej ilości 
chętnych. Kasy z biletami zlokalizowane były za strefą kontroli wejściówek, co 
uniemożliwiało ich zakup192. 

191 OWGCLP, Official Report, XIII Olympic Winter Games, Lake Placid 1980.
192 D. Wallechinsky, J. Loucky, op. cit, s. 6.

Igrzyska XIII Zimowej Olimpiady Lake Placid 1980
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Na torze saneczkarskim w 1983 roku rozegrano pierwsze mistrzostwa świata 
poza Europą. Na torze bobslejowym w 1997 przeprowadzono mistrzostwa świata 
w męskim skeletonie. W 1987 roku odbyły się mistrzostwa świata w biathlonie, 
a w 1991 pierwsze poza Europą Mistrzostwa w narciarstwie dowolnym. Wg 
raportu przygotowanego przez komitet organizacyjny w Vancouver 2010, Lake 
Placid rocznie odwiedza ok. 350 tys. gości, średnio pięć razy w roku odbywają się 
tu zawody z cyklu Pucharu Świata, a większość olimpijczyków USA, która zdobyła 
medale w Salt Lake City 2002 i Turynie  2006, ćwiczyła właśnie tutaj193. 

Budżet komitetu organizacyjnego został przekroczony o 500% i ostatecznie wyniósł 
400 mln USD (2009)194 . Całkowity koszt organizacji zawodów szacowany jest na 
476 mln USD195.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski powierzył Sarajewu prawo organizacji 
XIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich podczas posiedzenia w Atenach 18 maja 
1978 roku. Igrzyska w stolicy Bośni i Hercegowiny były pierwszymi w historii 
zimowymi zawodami tej rangi przeprowadzonymi w państwie socjalistycznym. 
Sarajewo w głosowaniu pokonało Szwedzki Goteborg oraz Sapporo, w którym 
w 1972 roku zorganizowano bardzo wysoko ocenione XI Zimowe Igrzyska. 
Władze miejskie Sarajewa zobowiązały się do wybudowania w ciągu 6 lat 
od wyboru nowoczesnego centrum sportów zimowych od podstaw. Mimo 
niekorzystnych warunków gospodarczych w kraju – inflacja w Jugosławii sięgała 

193 Legacies of North American Winter Games - Volume 1: Lake Placid, Vancouver 2010.
194 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.
195 OlympStats, op. cit.

Igrzyska XIV Zimowej Olimpiady Sarajewo 1984
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wówczas 50%, a dług zagraniczny wynosił 20 miliardów dolarów. Wszystkie 
obiekty potrzebne do przeprowadzenia zawodów ukończono przed terminem.

Po ogłoszeniu zaciągu do młodzieżowych brygad pracy zgłosiło się ponad 3000 
osób z całego kraju chętnych do bezpłatnej pomocy przy budowie obiektów. 
Stadion Koševo, na którym przeprowadzono ceremonię otwarcia igrzysk, mógł 
pomieścić 50 tys. widzów. Wybudowany w 1952 roku obiekt przeszedł gruntowną 
modernizację w 1966 i 1983 roku. Był to jednocześnie najkosztowniejszy element 
przygotowań. Konkurencje w łyżwiarstwie figurowym, hokeju na lodzie, a także 
ceremonię zamknięcia zorganizowano w specjalnie na igrzyska wybudowanej 
Zetra Olympic Hall - wielofunkcyjnej hali sportowej. Konstrukcja zadaszenia 
złożona z kratownic załamanych pod kątem 60o  została pokryta blachą miedzianą 
i na tamte czasy była jedną z najnowocześniejszych na świecie. 

W 1987 roku w Sarajewie zorganizowano Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. 
W tym samym roku odbyły się także mistrzostwa świata w łyżwiarstwie 
figurowym. Rozwój sportów zimowych został zatrzymany w momencie rozpadu 
Jugosławii i wybuchu wojny w 1991. Zetra Olympic Hall, została po zniszczeniach 
wojennych odbudowana (między innymi dzięki dotacjom MKOl i UE). Ponowne 
otwarcie, już pod nazwą Olympic Hall Juan Antonio Samaranch, nastąpiło w 
1999 roku. Wewnątrz hali znajduje się muzeum poświęcone zimowym igrzyskom 
z 1984 roku. Także po wojnie otwarte zostały ponownie stoki narciarskie 
w rejonie Jahorina. Uszkodzony podczas wojny tor bobslejowy przez wiele lat 
niszczał (między innymi za sprawą wandali i roślinności). W 2014 tor został 
wyremontowany tak, aby można było z niego korzystać w okresie letnim.

W Jugosławii w trakcie trwania igrzysk panowała hiperinflacja, dlatego ostateczny 
budżet Komitetu Organizacyjnego, przedstawiony w USD, wydaje się zaskakująco 
mały i wynosi ok. 10 mln USD196. Porównując jednak wstępne założenia 
organizatorów i końcowe wyniki finansowe, budżet Komitetu Organizacyjnego 
został przekroczony o 173% . Całkowity koszt organizacji zawodów szacowany 
jest na 414 mln USD197.

196 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.
197 OlympStats, op. cit.Stadion Koševo. ▲
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Decyzja o wyborze Calgary jako miasta-organizatora zapadła 30 września 1981 roku. 
O organizację tych igrzysk zabiegały także: Falun (Szwecja) oraz Cortina d’Ampezzo 
(Włochy). Były to pierwsze zimowe igrzyska w Kanadzie. Wcześniej, w 1976 roku, 
organizatorem letnich zawodów był Montreal. Przed Calgary zimowe igrzyska 
były postrzegane jako wydarzenia drugorzędne wobec ich letniego odpowiednika. 
Zdecydowanie mniejsza ilość miast zgłaszała swoje aplikacje i mniejsza była 
popularność zawodów. Komitet organizacyjny (OCO’88) zapewnił członków 
MKOl-u, że może przygotować zawody, które z jednej strony zwiększą atrakcyjność 
zawodów, a z drugiej strony będą opłacalne pod względem finansowym. Jednym 
z takich zabiegów, było wydłużenie trwania igrzysk z 12 do 16 dni. Dało to więcej 
transmisji w czasie najlepszej oglądalności i lepsze warunki dla sponsorów. 

1423 sportowców rozgrywało 46 konkurencji na 9 przygotowanych obiektach. 
Ceremonie otwarcia i zamknięcia odbyły się na 33 tys. McMahon Stadium, 
zaprojektowanym w 1960 roku przez pracownię Rule Wynn and Rule Architects, 
na którym na czas trwania igrzysk zamontowano dodatkowe 27 tys. krzesełek. 
Pozostałe trzy istniejące obiekty tj.: Max Bell Centre, The Father David Bauer 
Olympic Arena i Stampede Corral służyły jako obiekty drugorzędne, na których 
rozgrywano konkurencje przyciągające mniejszą ilość widzów198. W obawie przed 
ciepłym wiatrem chinook199, komitet organizacyjny zdecydował się wybudować 
halę Olympic Saddledome, oraz pierwszą w pełni zadaszoną halę The Olympic 
Oval do łyżwiarstwa szybkiego. Dodatkowo wybudowano 3 podmiejskie 
kompleksy sportowe: Canada Olympic Park, Canmore Nordic Center oraz 
Centrum Sportowe w Nakiska.

198 OCO’88, XV Olympic Winter Games - Official Report, Calgary, 1988, ss. 99-203.
199 Z języka miejscowych Indian chinook - pożeracz śniegu, 22 stycznia 1943 roku, w wyniku powiewu 

tego suchego, ciepłego i porywistego wiatru,  temperatura w Spearfish w Dakocie Pd. wzrosła  
o 27 °C w 2 min. ▲ Canada Olympic Park.

Igrzyska XV Zimowej Olimpiady Calgary 1988
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Zimowe igrzyska w Calgary skutkowały znacznym wzrostem pozycji tego miasta 
na arenie międzynarodowej i zaliczenia do jednej ze stolic światowego sportu. 
W zamówionym przez Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk w Vancouver 
2010 raporcie podkreślono, że dzięki nowoczesnej infrastrukturze sportowej, 
w Calgary, w latach 1987-2007, przeprowadzono 200 imprez sportowych rangi 
mistrzostw Kanady i mistrzostw świata200. Ważnym elementem dziedzictwa 
jest także fakt, że od czasu igrzysk w 1988 roku, Kanada stała się jedną z potęg 
sportów zimowych, co pokazuje wzrost pozycji w klasyfikacji medalowej po 
każdej następnej imprezie.

Mimo faktu przekroczenia budżetu o 131% (ostatecznie wyniósł on ok. 1 mld 
USD201), OCO’88 udało się odnieść niewielki sukces finansowy dzięki funduszom 
od MKOl-u ze sprzedaży praw do transmisji i umowom ze sponsorami. Budżet 
komitetu organizacyjnego nie uwzględniał jednak inwestycji rządowych. Dlatego 
całkowity koszt organizacji zawodów szacowany jest na 1,4 mld USD202.

Szczegółowy opis igrzysk, przygotowań oraz dziedzictwa olimpijskiego 
zamieszczono w części badawczej niniejszej pracy.

200 IOC, Legacies of North American Winter Games - Volume 2: Calgary, Vancouver 2010.
201 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.
202 OlympStats, op. cit.▲ Canada Olympic Park.

Igrzyska XVI Zimowej Olimpiady Albertville 1992
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Szczegółowy opis igrzysk, przygotowań oraz dziedzictwa olimpijskiego 
zamieszczono w części badawczej niniejszej pracy.

Władze Nagano 3-krotnie starały się o prawo do zorganizowania zimowych 
igrzysk. Jednak za każdym razem ich kandydatura przegrywała z Sapporo w 
wewnętrznych, organizowanych przez krajowy komitet olimpijski głosowaniach. 
W 1985 roku, przy silnym wsparciu sektora prywatnego, podjętą kolejną 
próbę zgłoszenia miasta do organizacji ZIO zakończoną wyborem w 1991 
roku podczas zjazdu członków MKOl w Birmingham. Nagano było najdalej na 
południe wysuniętym miastem-gospodarzem zimowych Igrzysk. Na tym samym 
równoleżniku położone są Tunis i Malaga, kojarzone z plażami i wysokimi 
temperaturami. Pomimo swojej lokalizacji, północna część prefektury Nagano 
jest w rzeczywistości jednym z najbardziej zaśnieżonych regionów świata, z 
opadami dochodzącymi do 7m skali roku203.

Poprzez szereg programów i działań organizatorzy igrzysk w Nagano, wyznaczyli 
sobie 3 dziedziny, na które chcieli zwrócić szczególną uwagę. Były to: aktywizacja 

203 NAOC, The XVIII Olympic Winter Games Official Report, Toppan Printing Co., Ltd.,  
Nagano 1998, s. 11.

Igrzyska XVII Zimowej Olimpiady Lillehammer 1994

Igrzyska XVIII Zimowej Olimpiady Nagano 1998
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dzieci i młodzieży, hołd dla przyjaźni i pokoju na świecie oraz szacunek dla 
piękna i dobroci natury. Komitet organizacyjny zwracał uwagę na priorytetowe 
traktowanie ochrony środowiska naturalnego. Z tego też powodu już na etapie 
budowy obiektów wprowadzano liczne zmiany, mające zminimalizować ich 
wpływ na otoczenie. Po raz pierwszy, przy budowie toru bobslejowego nie 
niwelowano terenu. Z tego też powodu, dwie sekcje toru biegły pod górę. Po 
raz pierwszy także użyto znacznie mniej szkodliwego od amoniaku freonu 
do tworzenia lodu, a trasy narciarstwa biegowego przeniesiono w zupełnie 
nowe miejsce po odkryciu gniazd rzadkich jastrzębi chronionych Konwencją 
Waszyngtońską204. 

Igrzyska zmusiły organizatorów i władze miast regionu do przyśpieszenia 
odkładanych i ciągnących się inwestycji. Nowe połączenia komunikacyjne, 
poprawa infrastruktury są widocznym dziedzictwem pozostawionym po 
zawodach. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii podkreślało także 
istotny wpływ na poprawę nastrojów mieszkańców, a także zwiększenie ich 
świadomości międzynarodowej205. Pięć nowych obiektów zbudowano na igrzyska 
w Nagano, w tym hale do łyżwiarstwa szybkiego M-Wave, hale hokejową Big-
Hat i tor saneczkowy Spiral. Zarówno M-Wave jak i Big Hat nadal są regularnie 
wykorzystywane do imprez krajowych i międzynarodowych, ale Spiral’a, 
która kosztowała ponad 87 mln USD, a kolejne 8 mln USD kosztuje jej roczne 
utrzymanie, pozostaje w większości niewykorzystana.

Wg raportu Economist, Nagano mogło wydać na organizację igrzysk ponad 10 
mld USD206, inne źródła powołują się nawet na 30 mld USD207, chociaż dokładnej 
i prawdziwej kwoty nigdy nie będzie ujawniona, po tym, jak jeden z członków 
komitetu organizacyjnego spalił wszystkie dokumenty finansowe. Wiadomo 
jednak, że koszty bezpośrednio związane z organizacją igrzysk (tj. budowa 
stadionów, wioski olimpijskiej, ochrona, administracja) pochłonęły 2.2 mld USD208. 

204 Ibidem, s. 15.
205 K. Yamaguchi, Outline of the 1998 Winter Olympics in Nagano, Overseas Press Club,  

Nowy Jork 1997.
206 Downhill All The Way, [online] economist.com [dostęp: 21.01.2017]  

dostępny: http://www.economist.com/node/112549.
207 S. Beard, 5 Really Expensive Olympic Games, [online] cheatsheet.com [dostęp: 21.01.2017] 

dostępny: http://www.cheatsheet.com/breaking-news/5-really-expensive-olympic-games.
html/?a=viewall.

208 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.White Ring. ▲
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Organizatorzy igrzysk w Nagano zostali oskarżenie o korumpowanie członków 
MKOlu przed decydującymi głosowaniami nad wyborem miasta-gospodarza 
igrzysk. Jednak dowodów nigdy nie przedstawiono (wszystkie raporty finansowe 
zostały spalone przez jednego z członków komitetu organizacyjnego). 4 lata 
później wybuchł podobny skandal. Tym razem opinia publiczna poznała 
schematy działania przedstawicieli miast, których zadaniem było przekupienie 
członków MKOLu przekonanie do głosowania za ich kandydaturą209.

W listopadzie 1989 roku, mieszkańcy Utah poparli w referendum pomysł 
starania się o organizację igrzysk w ich stanie. Umożliwiło to rozpoczęcie 
kilku inwestycji jeszcze przed wyborem Salt Lake City na gospodarza igrzysk. 
W 1991 roku amerykanie przegrali w wyborach z japońskim Nagano. Prac 
jednak nie wstrzymano i w 1995 roku władze miasta ponownie zgłosiły swoja 
kandydaturę. 16 czerwca 1995 roku MKOl przyznał Salt Lake City prawo 
organizacji XIX ZIO, a nowa infrastruktura sportowa była wymieniana jako jeden 
z najważniejszych czynników udanej oferty. Ceremonię otwarcia i zamknięcia 
zawodów przeprowadzono na gruntownie zmodernizowanym Rice-Eccles 
Stadium, będącym własnością University of Utah. Pracownia FFKR Architects 
odpowiedzialna za przebudowę, miała zaprojektować nowy tunel łączący murawę 
z zapleczami stadionu oraz stanowiska dla komentatorów w koronie trybun.

W materiałach MKOl Salt Lake City stawiane jest za wzór. W latach 2002-
2014 na arenach olimpijskich przeprowadzono ponad 60 zawodów zaliczanych 
do pucharu świata oraz 7 mistrzostw świata w zimowych konkurencjach. O 
42% wzrosła liczba turystów odwiedzających region a dochody z turystyki 
wzrosły 67%. Poprawie uległa baza hotelowa oraz infrastruktura techniczna 

209 B. Mallon, The olympic bribery scandal, Journal of Olympic History, 2000. ▲ Rice-Eccles Stadium.

Igrzyska XIX Zimowej Olimpiady Salt Lake City 2002
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całego regionu210. Inne źródła wskazują na zwiększenie atrakcyjności regionu, 
popularność tras biegowych i lodowisk (750tys osób rocznie korzysta z lodowiska 
do łyżwiartwa szybkiego), a także dużą ilość sportowców wchodzących w 
skład dzisiejszej kadry i pochodzących właśnie z Utah211. W 2002 roku została 
powołana do życia fundacja The Utah Olympic Legacy Foundation, której 
zadaniem jest dbanie o zachowanie światowego poziomu obiektów olimpijskich, 
a także udostępnianie aren dla ludzi w każdym wieku i o każdym stopniu 
umiejętności.

Pomimo skandalu korupcyjnego, igrzyska w Salt Lake City były jednymi z 
najbardziej udanych w ciągu ostatnich dekad zarówno pod względem sportowym 
jak i finansowym. Koszty związane z organizacją pochłonęły 2.5 mld USD212 i 
zostały przekroczone o 24% w stosunku do pierwotnie zakładanego budżetu. 
Częściowo było to spowodowane zwiększonymi kosztami na ochronę, po atakach 
z 11 września 2001 roku na wieże WTC.

Szczegółowy opis igrzysk, przygotowań oraz dziedzictwa olimpijskiego 
zamieszczono w części badawczej niniejszej pracy.

210 IOC, Salt Lake City still basking in 2002 Winter Games legacies, [online] olympic.org  
[dostęp: 21.01.2017] dostępny: https://www.olympic.org/news/salt-lake-city-still-basking-in-2002-
winter-games-legacies.

211 T. Wharton, Recreation: Facilities keeping Utah’s Olympic legacy ablaze, [online] sltrib.com  
[dostęp: 21.01.2017] dostępny: http://www.sltrib.com/home/3449565-155/recreation-facilities-
keeping-utahs-olympic-legacy.

212 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.

Igrzyska XX Zimowej Olimpiady Turyn 2006
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Historia starań Vancouver o prawo do organizacji igrzysk nie zaczęła się 2 lipca 
2003 roku, kiedy MKOl ogłosił, że właśnie stolica Kolumbii Brytyjskiej będzie 
gospodarzem ZIO. Nie rozpoczęła się też 1 grudnia 1998 roku, kiedy Vancouver 
wygrało w wyborach krajowych i zostało oficjalnym kandydatem Kanady. W 
rzeczywistości, historia Vancouver 2010 sięga 1960 roku i igrzysk w Squaw 
Valley, kiedy kanadyjski członek MKOl zasugerował, że przy odpowiedniej 
infrastrukturze miasto to może starać się o prawo do organizacji zawodów. Przy 
silnym poparciu (w referendum w 2003 roku, 64% mieszkańców opowiedziało się 
za organizacją ZIO213), władzom Vancouver udało się osiągnąć cel dopiero po 50 
latach. 

Areny wybudowane i modernizowane na igrzyska miały nie tylko być 
spektakularnymi budynkami teatralnymi zmagań sportowców, spełniającymi 
najwyższe wymagania MKOl i poszczególnych federacji, ale przede wszystkim 
być długoterminowym dziedzictwem i bazą sportową przyszłych mistrzów 
olimpijskich. Za stan tych obiektów miała odpowiadać fundacja powołana przez 
rząd Kanady i stan Kolumbii Brytyjskiej jeszcze przed rozpoczęciem zawodów. 
Fundamentem pod przyszłe centrum sportów zimowych były istniejące obiekty 
uzupełnione o nowe hale i trasy olimpijskie. Wszystkie areny miały spełniać 
kilka podstawowych kryteriów. Oprócz spełniania najwyższych standardów 
i rozwiązań gwarantujących funkcjonowanie w dobie post-olimpijskiej, 
projektanci mieli zaproponować wielofunkcyjne obiekty, których architektura 
wkomponuje się w otoczenie i spełni wymogi certyfikatu LEED. Zarządcy tych 
obiektów mieli zabiegać o jak największą liczbę wydarzeń międzynarodowych, 
dbać o to by obiekty posiadały ofertę także w lecie i były dostępne nie tylko dla 

213 VANOC, Vancouver 2010 - Bid Report, Vancouver 2009, s. 22.
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profesjonalistów, ale i amatorów214. Ceremonia otwarcia i zamknięcia igrzysk 
została zorganizowana na stadionie BC Place. Stadion wybudowany w 1983 roku 
wymagał odbudowy, a organizacja ZIO tylko przyśpieszyła plany. Za projekt 
odpowiadały dwa międzynarodowe biura architektoniczne Stantec oraz Cannon 
Design. Modernizacja obejmowała wymianę dachu na rozsuwany, podświetlenie 
elewacji światłami LED oraz montaż nowego okablowania zdolnego obsłużyć 
setki dziennikarzy. Do budowy hali Richmond Olympic Oval wykorzystano 
drewno sosnowe zniszczone przez pasożyty. Rozwiązanie powszechnie 
chwalone, dzięki wykorzystaniu materiału o pozornie małej przydatności. 
Budynek otrzymał srebrny certyfikat LEED, dzięki zastosowaniu urządzeń 
wykorzystujących wody opadowe i odzyskujących ciepło z generatorów lodu. 
Za projekt odpowiadał Bob Johnston z Cannon Design, współautor projektów 
Olympic Oval w Calgary i Utah Olympic Oval w Salt Lake City.

7 lat po igrzyskach w Vancouver trudno znaleźć ludzi jednoznacznie 
krytykujących organizację tamtych zawodów. Pamiętając o błędach swoich 
poprzedników, Komitet Organizacyjny Vancouver 2010 ustanowił fundusz 
w wysokości 110 mln USD, który ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
obiektów215. W rezultacie, centra olimpijskie kwitną, przyczyniając się do 
rozwoju otaczających je dzielnic. Wśród największych sukcesów wymieniana 
jest wioska olimpijska, której koszt budowy pochłonął niemal 1 mld USD. Nowa 
wielofunkcyjna dzielnica, szczycąca się trudnym do uzyskania w budownictwie 
mieszkalnym złoty certyfikatem LEED, mieści 1100 mieszkań, z których 300 
została przeznaczona pod tani wynajem.

Koszt organizacji igrzysk w Vancouver wyniósł 2,3 mld USD i został 
przekroczony o 36% w stosunku do pierwotnych założeń budżetowych216 
(częściowo spowodowane to było 5 krotnym wzrostem nakładów na ochronę 
wydarzeń). Wg niektórych raportów, po uwzględnieniu też kosztów pośrednio 
związanych z igrzyskami, kwota ta rośnie do 6 mld USD. Wydaje się jednak, że 
były to jedne z najlepiej zaplanowanych inwestycji olimpijskich w historii ZIO.

214 VANOC, Vancouver 2010 - Bid Report, Vancouver 2009, s. 32.
215 R. Tomalty, The Legacy of the 2010 Winter Olympics in Vancouver, [online] islandpress.org  

[dostęp: 23.01.2017]  
dostępny: https://islandpress.org/blog/legacy-2010-winter-olympics-vancouver.

216 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.Richmond Olympic Oval. ▲
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Wybór Soczi na organizatora igrzysk wpisuje się w nurt kontrowersyjnych 
decyzji członków MKOlu w ciągu ostatnich dwóch dekad. Już w momencie 
ogłoszenia gospodarza wiadomo było, że będą to szeroko komentowane zawody, 
niekoniecznie z powodu wydarzeń boiskowych. W ostatniej fazie głosowań, 
członkowie wybierali jedno z trzech miast-kandydatów wśród których był: 
Salzburg, Pyeongchang i Soczi. W tym gronie rosyjska propozycja wydawała 
się nie mieć szans. Brak podstawowej infrastruktury, brak zaplecza hotelowego 
i obiektów sportowych powodował, że wszystko opierało się na obietnicach 
wielkich inwestycji. Decyzja wyboru gospodarza zaskoczyła nawet samych 
Rosjan.

Przed organizatorami igrzysk postawiono dwa wyzwania. Po pierwsze mieli 
udowodnić, że Rosja ma odpowiedni potencjał i może organizować największe 
na świecie wydarzenia. Po drugie, stworzyć z Soczi - popularnego letniego 
kurortu - światową stolicę sportów nie tylko zimowych. Inwestycje w Soczi miały 
rozsławić miasto i region. Za projekt zagospodarowania terenu odpowiadał 
Populous, międzynarodowe biuro architektoniczne specjalizujące się w obiektach 
wielkogabarytowych. Projektanci zaproponowali centralny Plac Medali, 
otoczony najważniejszymi obiektami: Balszoj Ice Dome, Szajba Arena, Centrum 
Łyżwiarskie Adler Arena, Pałac Łyżwiarski Iceberg, Centrum Curlingu „Kostka 
Lodu” oraz Stadion Olimpijski „Fiszt”. Ten ostatni, również projektu Populous 
miał być na tyle elastyczny, by możliwa była na nim organizacja ceremonii 
otwarcia i zamknięcia igrzysk, a także mecze piłki nożnej. Dach i ściany pokryto 
lśniącym poliwęglanem, a rozcięcie bryły symbolicznie i widokowo łączyło morze 
ze szczytami gór.

Soczi było drugim miastem-organizatorem igrzysk, po Londynie 2012, które 
poświęciło pełny rozdział w materiałach akcesyjnych dziedzictwu olimpijskiemu. 

Igrzyska XXII Zimowej Olimpiady Soczi 2014
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Jak jednak pokazują liczne badania, nie udało się zrealizować prawie żadnej z 
zawartych w nim obietnic, a zdjęcia niszczejących budynków uzupełniają tylko 
negatywny obraz tamtych wydarzeń. MKOl w oficjalnych materiałach stara 
się jednak pokazać dziedzictwo Soczi w pozytywnym świetle217. Szczególnie 
podkreślane są liczne zawody ogólnoświatowe zorganizowane na obiektach 
olimpijskich, wydarzenia kulturalne i działalność Rosyjskiego Międzynarodowego 
Uniwersytetu Olimpijskiego. W 2014 roku w okolicach stadionu olimpijskiego, 
po raz pierwszy w Rosji, ścigali się kierowcy Formuły 1, a w 2018 roku na tym 
obiekcie mają być rozgrywane mecze MŚ w piłce nożnej.

Od początku było jasne, że igrzyska będą wymagały wielkich inwestycji. 
Skandale korupcyjne i zawyżone koszty budowy spowodowały, że były to jedne z 
najdroższych igrzysk w historii (najdroższe biorąc pod uwagę wartość inwestycji 
na rok organizacji igrzysk) i wg różnych szacunków wynosiły 51 mld USD218. 
Skala inwestycji jest niewspółmiera do korzyści jakie dała rozbudowa miasta i 
regionu. Soczi nie jest światową stolicą sportów zimowych, a po aneksji Krymu, 
straciło też rolę najważniejszego rosyjskiego letniego kurortu.

217 IOC, Sochi Still Basking in Olympic Afterglow, [online] olympic.org [dostęp: 23.01.2017]  
dostępny: https://www.olympic.org/news/sochi-still-basking-in-olympic-afterglow.

218 OlympStats, Winter Olympic Costs, [online] olympstats.com [dostęp: 20.08.2015]  
dostępny: http://olympstats.com/2014/05/21/winter-olympic-costs.
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Schemat 2.7

Koszty stałe organizacji zimowych igrzysk w latach 1924-2014
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Schemat 2.8

Koszty stałe organizacji igrzysk w latach 1924-2014 ujednolicone 
do siły nabywczej USD z 2012 roku.
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Schemat 2.9

Schemat zmian liczby dyscyplin (wachlarz wewnętrzny) i towarzyszący 
temu rozrost infrastruktury sportowej (słupki zewnętrze) potrzebnej 
do przeprowadzenia zimowych igrzysk.
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2.5 Podsumowanie zimowych igrzysk olimpijskich  - 1924-2014 

Stopień ingerencji architektoniczno - urbanistycznej w procesie kształtowania 
infrastruktury olimpijskiej jest zależny od miejsca organizacji tych zawodów. 
W przeciwieństwie do letnich igrzysk, charakterystyka zimowych obiektów 
sportowych pozostaje w większości bez zmian i obejmuje głównie stadion 
ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk, stoki narciarskie dostosowane do 
wymogów slalomu i zjazdu, skocznie narciarskie, biegowe trasy narciarskie, 
tor bobslejowy i zadaszone lodowiska. Zauważalny jest znaczący wzrost skali 
infrastruktury towarzyszącej zawodom takiej jak wioska olimpijska, budynek 
mediów, hotele i transport odzwierciedlający wzrastające zainteresowanie 
igrzyskami. Istotną różnicą między zimowymi i letnimi igrzyskami jest także 
to, jakie miasta wybierano na organizatorów tej imprezy. W przypadku letnich 
zawodów były to głównie stolice państw (m.in. Ateny, Paryż, Londyn, Sztokholm) 
i duże, bogate miasta (m.in. St Louis, Antwerpia, Melbourne, Montreal). Zimowe 
igrzyska, pierwotnie traktowane jako wstęp do ważniejszego i większego letniego 
odpowiednika, odbywały się w małych ośrodkach, często kurortach górskich, 
które posiadały już stosowną infrastrukturę sportową, oraz minimalne zaplecze 
potrzebne do przeprowadzenia dużego wydarzenia. Do 1992 roku letnie 
i zimowe igrzyska rozgrywano tego samego roku. Jednak wraz ze wzrostem 
zainteresowania postanowiono rozdzielić je, tak by odbywały się w cyklu 
dwuletnim, co znacząco pozwoliło zwiększyć wpływy z transmisji i wartości 
umów sponsorskich. 

Liczba budowanych obiektów  i infrastruktury na potrzeby przeprowadzenia 
zimowych igrzysk wzrastała wprost proporcjonalnie do zainteresowania tymi 
zawodami. Podobnie jak w przypadku letnich zawodów olimpijskich, możemy 
wyróżnić kilka charakterystycznych faz. W pracy pt.: Urban transformation from 
hosting the Olympic Games, Stephen Essex i Brian Chalkley wyróżniają 5 faz: 
1924-1932 - minimalne inwestycje infrastrukturalne, 1936-1960 - pojawiające 
się inwestycje infrastrukturalne ze szczególnym naciskiem na transport, 1964-
1980 - igrzyska jako narzędzie służące rozwojowi całego regionu, 1984-1998 
- wielkoskalowe zmiany urbanistyczne, 2002 - 2014 - zrównoważony rozwój 
z naciskiem na planowanie dziedzictwa olimpijskiego, z pominięciem ZIO 
w Soczi, będących kategorią samą dla siebie.
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Pierwszą fazę, obejmująca 3 pierwsze zimowe igrzyska w latach 1924-1932, 
cechowały minimalne wydatki poniesione przez organizatorów, niewielka liczba 
rozegranych konkurencji oraz małe zainteresowanie mediów i kibiców.  Zawody 
rozgrywano w miejscowościach, których liczba mieszkańców wynosiła średnio 
3000 osób, a udział zgłaszało mniej niż 500 sportowców. Jednak nawet tak mała 
skala pozwalała władzom regionów dostrzec potencjalne korzyści z organizacji 
igrzysk. Motywowały one do rozbudowy bazy sportowej, a także wzmacniały 
pozycję kurortów na turystycznej mapie świata. W Chamonix 1924 wszystkie 
konkurencje rozegrano na 3 obiektach. W St Moritz 1928 oraz Lake Placid 1932 
do przeprowadzenia zawodów wykorzystano 5 obiektów. Pierwsze rozegrane 
zawody pozwoliły dostrzec potencjalne problemy, z którymi musieli się zmierzyć 
późniejsi organizatorzy. Pojawiło się pierwsze niechciane dziedzictwo. W rok po  
zakończeniu igrzysk tor skeletonowy Cesta-Run w St. Moritz odwiedziło mniej 
niż 30 sportowców. Z tego też powodu organizatorzy zawodów w Lake Placid 
zrezygnowali z budowy szacowanego na 25 tys. USD toru, a MKOl wykreślił 
tą dyscyplinę z kalendarza rozgrywek aż do 2002 roku. Drugim problemem 
były gwałtownie zmieniające się temperatury, które skutecznie uniemożliwiały 
przeprowadzenie zawodów. W St. Moritz wraz z nadejściem ciepłych górskich 
wiatrów temperatura w ciągu jednego dnia zmieniła się z -2 do + 25oC. Brak 
odpowiedniej bazy hotelowej powodował, że sportowców i obserwatorów 
kwaterowano w prywatnych domach lub ośrodkach oddalonych kilkaset 
kilometrów od parku olimpijskiego.

Druga faza w latach 1936-1960 to znaczący wzrost potrzeb infrastrukturalnych 
wobec rosnącej ilości uczestników i zainteresowania mediów. Od igrzysk 
w Garmish-Partenkirchen 1936 regularnie brało udział ponad 650 sportowców. 
Wzrastała także liczba budowanych obiektów. Problemem była niewielka baza 
hotelowa, której w obawie przed pustostanami i wobec protestów istniejącego 
lobby hotelowego, nie rozbudowywano do poziomu gwarantującego komfort 
sportowców, oficjeli i kibiców. Organizatorzy ZIO w Oslo 1952 wybudowali 
szereg obiektów noclegowych dla sportowców, rozrzuconych w różnych częściach 
miasta, które po zakończeniu igrzysk przekształcono w akademiki i dom starców. 
Dopiero w 1960 roku w Squaw Valley powstała pierwsza wioska olimpijska. 
Cztery trzykondygnacyjne dormitoria zbudowane w lekkiej drewnianej 
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technologii pokrytej płytami gipsowo-kartonowymi, pozwoliły zakwaterować 
wszystkich sportowców w bezpośredniej bliskości stadionów. Z wyjątkiem 
Oslo, stolicy Norwegii zamieszkanej przez prawie pół miliona mieszkańców, 
były to nadal niewielkie miejscowości, stawiające na wzrost turystyki poprzez 
popularyzację sportów zimowych w regionie. Inwestycje poza obszarem 
sportowym były ograniczane do minimum.

Na fazę trzecią składają się zimowe igrzyska rozegrane w latach 1964-1980. 
Liczba uczestników wzrosła do ponad 1000, a na organizatorów nie wybierano 
już górskich kurortów (z wyjątkiem Lake Placid 1980), tylko miasta z populacją 
ponad 100 tys. mieszkańców. Zarówno władze miast jak i prywatni inwestorzy 
dostrzegli potencjał zimowych igrzysk uzasadniając tym duże inwestycje 
infrastrukturalne w ramach szerszych programów modernizacyjnych. Fakt 
zaangażowania się w organizację igrzysk dużych miast, pozwalał na lepsze 
planowanie i późniejsze wykorzystanie dziedzictwa olimpijskiego. Wioska 
olimpijska w Grenoble 1968 została przekształcona w akademiki, hotele 
pracownicze oraz mieszkania socjalne. W Innsbrucku, gdzie ZIO rozgrywano 
dwukrotnie  w 1964 i 1976 roku, organizatorzy zmuszeni byli wybudować wioski 
na każde z nich osobno. Tą z 1964 roku władze miasta zdążyły przekształcić 
w nowe osiedle mieszkaniowe. 

W czasie trzeciej fazy znacząco wzrosły też wpływy ze sprzedaży praw do 
transmisji. W Innsbrucku 1964 za te prawa otrzymano 600 tys. USD,  podczas gdy 
w Lake Placid 1980 już 5,5 mln USD. Igrzyskami na szerszą skalę zainteresował 
się też biznes. Innsbruck miał wypromować austriackie firmy związane ze 
sportem zimowym. Dzięki organizacji igrzysk w Grenoble 1968 zmodernizowano 
infrastrukturę w całym regionie Isere, a komitet Sapporo 1972 uznał ich 
przeprowadzenie za dobrą okazję do rozwoju północnej części wyspy Hokkaido. 

Wraz ze wzrostem wydatków na organizację igrzysk rosło też niezadowolenie 
społeczne. Denver, któremu przyznano zimowe igrzyska w 1976 roku, musiało 
wycofać się z organizacji po tym, jak niezadowoleni z gwałtownie rosnących 
kosztów mieszkańcy w referendum opowiedzieli się przeciwko przeprowadzeniu 
tej imprezy sportowej. Silny opór napotkali także organizatorzy w Sapporo. 
Jedyna góra, na której można było wytyczyć stoki do zjazdu, znajdowała się w 
obrębie Parku Narodowego Shikotsu-Toya. Ostatecznie wydano zgodę na wycinkę 
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drzew, pod warunkiem przywrócenia tego miejsca do stanu poprzedniego po 
zakończeniu zawodów. Podobne problemy dotknęły Lake Placid, które w całości 
leżało w obrębie utworzonego w 1971 Parku Narodowego Adirondack.

Na czwartą fazę, w latach 1984-1998, przypada największy wzrost liczby 
uczestników zimowych igrzysk. Zakwaterowanie sportowców, dziennikarzy 
i kibiców stało się poważnym wyzwaniem każdego z organizatorów. Zawody 
rozgrywano w dużych miastach, a ich władze liczyły na szybki rozwój. Sarajewo 
1984 swoją kandydaturę tłumaczyło wprost chęcią modernizacji miasta. 
Organizatorzy w Calgary 1988 i Lillehammer 1994 wskazywali na szansę 
wyjścia z ekonomicznej stagnacji całego regionu poprzez organizację ZIO. Część 
obiektów w Calgary została wybudowana jeszcze przed wyborem gospodarza, 
co miało podkreślić zaangażowanie i determinację Kanadyjczyków w walce 
między kandydatami. Organizatorzy igrzysk w niewielkim Albertville, w obawie 
przed przeinwestowaniem, rozbili wioskę olimpijską na kilka mniejszych 
rozrzuconych po całym regionie alpejskim, wpędzając przy tym ościenne gminy 
w wieloletnie długi i osłabiając ich pozycję. Sportowcy podkreślali także brak 
możliwości integracji wobec dużych odległości między ośrodkami. Dobrą 
intuicją wykazali się organizatorzy zimowych igrzysk w Lillehammer 1994, 
którzy zamiast budować nowe osiedla dla sportowców i całej rodziny olimpijskiej, 
postawili 200 drewnianych i czasowych bungalowów gwarantujących wszystkim 
kwaterunek. Po raz pierwszy zwrócono też uwagę na ochronę środowiska. Jedna 
z hal w Lillehammer została już po zatwierdzeniu projektu przesunięta, tak by 
chronić regiony cenne przyrodniczo. Firmy budowlane w umowach podpisywały 
klauzule dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a MKOl zachęcany przez 
organizatorów dopisał do karty olimpijskiej nowy rozdział dotyczący ochrony 
środowiska. (ekologia)

Dowodem na dalszy gwałtowny wzrost zainteresowania świata zimowymi 
igrzyskami są wpływy ze sprzedaży transmisji, które w 1984 roku wynosiły 91,5 
miliona USD by w 1998 osiągnąć poziom ponad 0,5 mld USD. 

Ostatnią fazę, trwającą do dzisiaj, zapoczątkowały zimowe igrzyska w 2002 
roku w Salt Lake City. Wielkie inwestycje infrastrukturalne oraz wygórowane 
oczekiwania MKOl-u spowodowały, że tylko duże miasta metropolitalne, 
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posiadające odpowiednie zaplecze finansowe oraz gwarancje rządowe, mogły 
włączyć się do walki o organizację ZIO. Pojawiło się także nowe zagrożenie, które 
w znaczący sposób wpłynęło na charakter tych imprez - światowy terroryzm, 
a wraz z nim zupełnie nowe procedury i zastosowane środki bezpieczeństwa. 
Chociaż już po wydarzeniach w Monachium 1972 bezpieczeństwo było istotnym 
elementem każdych igrzysk, to zawody w Salt Lake City, które rozgrywano 5 
miesięcy po atakach na World Trade Center, zabezpieczane przez prawie 10 000 
funkcjonariuszy (wobec 2399 zgłoszonych sportowców), wyznaczyły zupełnie 
nowe standardy. Turyn, miasto zamieszkane przez 1,4 mln mieszkańców 
chciało wykorzystać zimowe igrzyska do transformacji własnego wizerunku 
z industrialnego na uniwersytecko-turystyczny. Wraz z zamknięciem zakładów 
Fiata, pracę straciło ponad 110 tys. Turyńczyków, a igrzyska miały przyciągnąć 
nowych inwestorów i zwrócić uwagę świata na turystyczny potencjał miasta. 

Rozrost zimowych igrzysk uwydatnił jednak wszystkie negatywne tendencje 
trapiące organizacje ich letniego odpowiednika od początku lat 60-tych XX 
wieku. Angażując coraz to większe środki, angażowany jest także biznes 
i polityka, spychając przy tym sport na dalszy plan. MKOl zachłyśnięty swoją 
rangą nie potrafi przywrócić odpowiedniej hierarchii igrzyskom. Na negatywny 
wizerunek organizacji wpływają tu skandale korupcyjne towarzyszące wyborowi 
Salt Lake City na organizatora ZIO, niezrozumiałe decyzje w postaci przyznania 
ich Soczi - letniemu kurortowi nad Morzem Czarnym, który wbrew woli 
mieszkańców i z pominięciem jakichkolwiek standardów ochrony środowiska 
czy zasadności ekonomicznej władze w Moskwie postanowiły przekształcić 
w ośrodek sportów zimowych. Potwierdzeniem tych negatywnych tendencji jest 
wybór Pekinu na organizatora zimowych igrzysk w 2022 roku. Wszystkie inne 
miasta, których wybór wydawałby się lepszy, wycofały swoje kandydatury wobec 
gigantycznych funduszy jakie musiałyby zostać zagwarantowane przez władze 
miast i państw.

s. 123: Zaha Hadid, wieża startowa skoczni Bergisel w Innsbrucku, fot. autora. ▶
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Zgłoszenie i przygotowanie Albertville do organizacji ZIO

Albertville leży w regionie Rodano-Alpejskim, który dwukrotnie miał już okazję 
gościć uczestników zimowych igrzysk. Najpierw w 1924 roku zorganizowano 
zawody w Chamonix. Tydzień zimowych zawodów miał w trudnym okresie 
powojennym wybić Francję na arenie międzynarodowej i zaliczyć ją do 
grona liczących się państw - także pod względem sportowym. 40 lat później, 
przygotowując kolejne igrzyska w 1968 roku, Generał De Gaulle chciał by 
Francja była postrzegana jako główna siła polityczna w kontaktach wschodu 
z zachodem, poprawiając przy tym wizerunek kraju w Stanach Zjednoczonych. 
W rzeczywistości korzyści polityczne tych wydarzeń nie były tak duże jak 
zakładano, a źle oszacowane koszty organizacji odcisnęły się boleśnie na 
finansach miast-organizatorów. Grenoble dopiero w 1995 roku pozbyło się 
długów powstałych podczas przygotowań do igrzysk. Zawody w Alberville 
różniły się od swoich poprzedników tym, że główny nacisk położony był na 
rozbudowę infrastruktury i pobudzenie gospodarki regionu a nie kwestie 
polityczne. Zbiegło się to także w czasie z nową ustawą decentralizacyjną projektu 
prezydenta Francois’a Mitterrand’a, która dawała większą swobodę władzom 
regionów. Ta głęboka reorganizacja struktur państwa dawała lokalnym władzom 
znacznie więcej swobody. Władze regionu Rodano-Alpejskiego wierzyły, że mogą 
zorganizować zawody z niewielkim udziałem Paryża. 

Inicjatywa zgłoszenia Albertville padła ze strony byłego olimpijczyka, potrójnego 
złotego medalisty z Grenoble, Jean’a-Claude’a Killy’ego, który w 1981 roku 
zainteresował tą myślą władze departamentu Sabaudii. Pomimo tego, że był to 
już prężnie działający ośrodek sportowy (na stokach narciarskich w słynnym 
Val-d’Isere, mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim rozgrywano od 1968 
roku), większość obiektów potrzebna do organizacji ZIO powstała po wybraniu 

3.1 Albertville 1992
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Albertville na miasto-organizatora. W latach 1987 i 1990 
prowadzono największe inwestycje219. Zamiast budowy 
nowej wioski olimpijskiej, sportowców zdecydowano 
zakwaterować w wyremontowanych obiektach 
niewielkiego miasteczka Brides-les-Baines.

Albertville na organizatora zimowych igrzysk 
olimpijskich zostało wybrane podczas 91 sesji 
MKOl w Lozannie, dnia 17 października 1986 roku. 
Aby zdecydować się na wybór jednego z miast, 
członkowie potrzebowali rekordowych sześciu 
głosowań. Kontrkandydatami Albertville były między 
innymi stolica Bułgarii - Sofia, szwedzkie Falun i 
Lillehammer w Norwegii. Przyznanie zawodów temu 
francuskiemu ośrodkowi narciarskiemu, leżącemu 
niedaleko granicy ze Szwajcarią, zostało odebrane jako 
zadośćuczynienie za niewybranie Paryża na gospodarza 
igrzysk olimpijskich w 1992 roku. Albertville planowało  
przygotować zimowe igrzyska olimpijskie za kwotę 451 
mln USD, które podobnie jak Barcelona, zamierzano 
w większości pokryć ze sprzedaży praw do transmisji220.  
W rzeczywistości koszty te okazały się znacznie wyższe.

Podstawowe oczekiwania komitetu organizacyjnego 
były bardzo pragmatyczne i niekoniecznie zbieżne 
z ówczesnymi ideałami olimpijskimi. Dzięki igrzyskom 
chciano pozyskać dodatkowe fundusze, które miały 
usprawnić system oczyszczania ścieków i utylizacji 
śmieci w całym regionie. Obawiano się, że taka 
argumentacja może nie przypaść jednak do gustu 
członkom MKOl, dlatego w materiałach aplikacyjnych 
podkreślono, że główny nacisk będzie położony na 

219 COJO, Official Report of the XVI Olympic Winter Games of 
Albertville and Savoie, Albertville 1992, ss. 78-81.

220 J. Miller, Barcelona gets 1992 Summer Olympics, [online] The 
NYTimes.com, 18.10.1986, [dostęp: 05.02.2015]  
dostępny: http://www.nytimes.com/1986/10/18/sports/barcelona-
gets-1992-summer-olympics.html.
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budowę nowych dróg i połączeń między ośrodkami narciarskimi. Departament 
Sabaudii (żyjący głównie z turystyki zimowej, która zapewniała 40% rocznego 
przychodu) w swoich granicach posiadał 70 resortów, w większości zbudowanych 
w latach 60-tych, kiedy sporty zimowe nie były tak popularne. W efekcie drogi 
prowadzące w góry, szczególnie w zimowe weekendy, często były zakorkowane. 

Komitet organizacyjny w Albertville, w trakcie prowadzenia prac, miał także 
na uwadze ochronę środowiska. Np. stadion przy trasach narciarskich w Les 
Saisies został przeprojektowany tak by chronić rzadkie okazy roślin. Autostrada 
między Chambery i Albertville uwzględniała ochronę delikatnego otoczenia, 
a trasa zjazdu narciarskiego Bellevarde omijała polanę, na której znajdowały się 
endemiczne kwiaty. Z drugiej strony budowa toru saneczkarskiego wywołała 
liczne dyskusje. Organizacje proekologiczne podkreślały szkodliwość tej 
inwestycji, doprowadzając do protestów przed samym otwarciem zawodów, 
podczas których niesiono trumny na znak zniszczeń środowiska.

Podczas rozgrywania zawodów

XVI Zimowe Igrzyska oficjalnie zostały nazwane „Igrzyskami Albertville 
i Sabaudii”. Nazwa ta odnosiła się do 10 miejscowości, w których rozgrywane były 
zawody tj.: Albertville, Brides-les-Baines, Courchevel-le Praz, La Plagne, Les Arcs, 
Les Menuires, Les Saisies, Méribel, Pralognan-la-Vanoise, Tignes i Val-d’Isère. To 
co było zaletą tego rozwiązania (aktywizacja wielu regionów) było jednocześnie 
wadą organizacyjną. Duże odległości między poszczególnymi obiektami, 
spowodowały, że pomysł umieszczenia wszystkich sportowców w jednym 
miejscu okazał się być niemożliwy do zrealizowania. W zamian, jeszcze na 
etapie projektowym, zdecydowano się na rozbicie wioski na siedem mniejszych 
ośrodków, zlokalizowanych bliżej obiektów sportowych221. W konsekwencji, 
decyzja ta ograniczyła możliwości integracji pomiędzy zawodnikami. Powyższe 
doświadczenia spowodowały, że w następnych latach Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski faworyzował takie kandydatury, które zapewniały jeden centralny 
kwaterunek dla wszystkich sportowców i trenerów.

Otwarcie igrzysk nastąpiło 8 lutego na stadionie Théâtre des Cérémonies. 
Ówcześnie był to największy obiekt tymczasowy, mieszczący 35-tysięczną 
widownię, zbudowany tylko z myślą o ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk. 

221 J.R. Gold, M.M. Gold, op.cit., s. 66.
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Były to ostatnie zimowe igrzyska, na których łyżwiarstwo szybkie rozgrywano 
pod gołym niebem222. Wprowadzony później wymóg zadaszenia hali pozwolił na 
uniezależnienie tej dyscypliny sportu od warunków atmosferycznych.  

Dziedzictwo olimpijskie Albertville 1992

Po zakończeniu igrzysk w Albertville, Jean-Claude Killy oraz Michal Barnier, 
prezesi komitetu organizacyjnego wyrazili swoją pełną satysfakcję i zadowolenie 
z płynnie przeprowadzonych zawodów. W podobnym tonie wypowiadali się 
przedstawiciele MKOl. Jednak poza granicami kraju opinie były już mniej 
pochlebne. The New York Times wyraził swoje obawy co do kosztów organizacji 
igrzysk, a także pozostawionego dziedzictwa olimpijskiego. Michael Calvin z The 
Daily Telegraph zauważył, że małe alpejskie miasteczka, spełniając wszystkie 
zachcianki amerykańskiej stacji telewizyjnej CBS, będą spłacały długi przez kilka 
pokoleń. Szwajcarskie gazety podkreślały duże zniszczenia środowiska, które ich 
zdaniem powinny dać do myślenia kolejnym miastom rozważającym ubieganie 
się o organizację igrzysk. Nienajlepsze doświadczenia Albertville spowodowały, 
że mieszkańcy włoskiej  Doliny Aosty w przeprowadzonym w czerwcu 1992 roku 
referendum, w 85% wypowiedzieli się przeciwko kandydowaniu ich regionu 
o organizację zimowych igrzysk w 2002 roku223. 

23 lata po igrzyskach większość obiektów jest używana do dziś. Na torze 
saneczkarskim w 1993 roku rozegrano mistrzostwa świata. Miał on także 
stanowić jeden z obiektów olimpijskich podczas igrzysk w 2018 roku w Annecy, 
którego kandydatura została odrzucona. Największy ze stadionów, na którym 
odbyła się ceremonia otwarcia i zamknięcia, został po igrzyskach zdemontowany, 
a niektóre jego elementy zostały wykorzystane podczas igrzysk rozgrywanych 
w Barcelonie tego samego roku. W jego miejscu powstał rozległy, otwarty park 
olimpijski z boiskami do piłki nożnej, alejkami spacerowymi i placami do gier. 
Tor do łyżwiarstwa szybkiego przekształcono w stadion lekkoatletyczny i boisko.

222 SR/Olympic Sports, Speed Skating at the 1992 Albertville Wintergames, [online]sports-reference.
com, 09.02.1992, [dostęp: 05.02.2015]  
dostępny: http://www.sports-reference.com/olympics/winter/1992/SSK/. 

223 T. Terret, The Albertville Winter Olympics: Unexpected Legacies - Failed Expectations for Regional 
Economic Development, [w:] J.A. Mangan, M.Dyreson, Olympic Legacies: Intended and Unintended, 
Poliical, Cultural, Economic and Educational, Routledge, Nowy Jork 2010, s. 20.
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Według wielu obserwatorów, XVI Zimowe Igrzyska Olimpijskie, miały wzmocnić 
lokalną gospodarkę w rejonie Alp francuskich. W kontekście trudności 
gospodarczych Francji, jak i spadku zainteresowania narciarstwem jako formy 
wypoczynku, zdecydowano jednak w pierwszej kolejności zainteresować 
zawodami dziennikarzy. Słynny choreograf Philippe Decoufle został zatrudniony 
do przygotowania ceremonii otwarcia igrzysk, akrobacje narciarskie zostały 
dodane do oficjalnego programu, a dziennikarzom zostało przyznanych ponad 6 
tys. akredytacji. Pomimo to, według różnych raportów, skutki ekonomiczne tych 
igrzysk pozostały dalekie od oczekiwań, a nawet przyczyniły się do zachwiania 
równowagi między ośrodkami sportów zimowych zaangażowanych w organizację 
igrzysk. Albertville, będąc największym miastem ze wszystkich organizujących 
ZIO w 1992, szybko poradziło sobie z długami. Znacznie większe problemy 
miały mniejsze ośrodki. Pralognan, wioska z 627 mieszkańcami, w pół roku po 
zawodach miała długi sięgające 50% rocznego budżetu. Władze Brides-les-Bains 
zadłużyły miasto na 70 mln franków, mając roczny budżet w wysokości 18 mln 
franków. 

Mimo, że koszt organizacji zawodów został przekroczony o 135% (ostatecznie 
wynosząc 1,9 mld USD224), zawody rozgrywane w departamencie Sabaudii 
wpłynęły na rozwój infrastruktury i wzrost rozpoznawalności tego ośrodka 
sportów zimowych.

224 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.

s. 132: płyta kamienna na wejściu do parku olimpijskiego w Albertville, fot. autora. ▲
s. 133, lewa: projekt stadionu. ▶

s. 133, prawa: maszt na środku stadionu podczas ceremonii otwarcia. ▶
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Architektura Albertville 1992

Komitet organizacyjny igrzysk przyjął zasadę, podług której wszystkie obiekty 
powinny być projektowane w taki sposób, by oddać całe piękno konkurencji, 
która na nim miała się odbywać. W tym celu do wielu projektów zostali 
zaproszeni także sportowcy, którzy mieli konsultować zaproponowane 
rozwiązania. Bernhardt Russi zaprojektował trasy zjazdowe tak, by można było 
obserwować sportowca bez przerwy od startu aż do mety nie naruszając przy tym 
naturalnego zbocza góry. Podobnymi względami kierował się Jean-Paul Pierre, 
który zaprojektował trasę narciarstwa biegowego i widownię w taki sposób, by 
kibic miał jak najdłuższy kontakt wzrokowy ze sportowcami.

Największym obiektem zbudowanym na potrzeby tych igrzysk był stadion 
ceremonialny, zlokalizowany w centrum Albertville - Théâtre des Cérémonies. 
Budynek w kształcie dwunastokąta foremnego posiadał otwarte trybuny 
wykonane ze stalowej konstrukcji, wysokości 15 m i średnicy prawie 200 m225. 
Obiekt służył tylko przeprowadzeniu ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk 
w obecności 35000 widzów. Po igrzyskach widownia została zdemontowana, 
a jedynym elementem dawnego stadionu, który pozostał do dzisiaj, jest wysoki na 
53 m maszt - element choreografii obu ceremonii.

225 COJO, Official Report of the XVI Olympic Winter Games of Albertville and Savoie,  
Albertville 1992, ss. 85-87.
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Najbardziej charakterystycznym budynkiem pozostałym po igrzyskach jest 
hala lodowiskowa „La halle olympique”, zaprojektowana przez Jacques Kalisz’a - 
francuskiego architekta polskiego pochodzenia - w duchu brutalizmu. Wysoka na 
25 m hala, o powierzchni 8600 m2 posiada stalową konstrukcję wspartą w środku 
na 10 stalowych słupach. Ciężar i siły boczne przenoszone są poprzez 4 wielkie 
przypory ulokowane w każdym narożniku budynku. Hala posiada doskonałe 
właściwości akustyczne dzięki zastosowaniu paneli eliminujących pogłosy. Od 
początku jej głównym atutem miała być wszechstronność i możliwość szybkiej 
adaptacji do różnych potrzeb. Po zakończeniu igrzysk zmniejszono ilość stałych 
miejsc na widowniach, otworzono największą we Francji ścianę wspinaczkową 
i korty tenisowe, a także dostosowano obiekt do potrzeb targów i koncertów. 
Po ponad dwóch dekadach działania rozpoczęły się prace modernizacyjne, 
które ukończono w 2016 roku. Obiekt został rozbudowany o kolejne 3000 m2, 
a także wymieniono wszystkie instalacje techniczne w obrębie budynku, w tym 
przestarzały system wytwarzania lodu. Za projekt przebudowy odpowiadała 
paryska pracownia BVL Architecture, której zadaniem było zachowanie 
głównych elementów bryły, tzw. kodu architektonicznego jaki zastosował 
Jaques Kalisz - skosów i dynamicznej konstrukcji nawiązującej do otaczających 
gór, białego dachu symbolizującego śnieg i czystość oraz metalu sugerującego 
nowoczesność226.

226 H. Dubois, Les transformation du patrimoine architectural du XXe siecle en Savoie, [online]
cauesavoie.org, [dostęp: 05.05.2016]  
dostępny: http://www.cauesavoie.org/wp-content/uploads/article-la-rubrique-juillet2014.pdf.

s. 134: rzut rozbudowanej kondygnacji parteru. ▲
s. 135: stalowa konstrukcja hali olimpijskiej. ▶
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Trzecim obiektem na terenie parku olimpijskiego był stadion L’anneau de 
Vitesse, projektu biura Ligne 7 Architecture. Trybuna nakryta została stalowym 
dachem, którego delikatny kształt skrzydła zaczerpnięty był z rozwiązań 
konstrukcyjnych znanych z aeronautyki. Długości dachu wynosiła 180 m. Pod 
trybuną znalazły się szatnie, pomieszczenia techniczne oraz ambulatorium. 
W oficjalnych dokumentach podkreślano fakt, że był to jeden z pierwszych tego 
typu budynków, przy projektowaniu którego wykorzystywano oprogramowanie 
CAD. Elipsa toru o długości 400 m i szerokości 14 m została osłonięta z trzech 
stron nasypami, zielonymi tarasami, chroniącymi sportowców przed wiatrem. 
4-centymetrową warstwę lodu uzyskiwano dzięki instalacji rur o długości ponad 
70 km wypełnionej solanką chłodniczą. „Główną inspiracją było skrzyżowanie 
starożytnej areny i rzymskiego teatru. Trybuna główna została połączona trwałym 
węzłem z pierścieniem lodu na całej jej długości. Sport jest tu traktowany 
jako spektakl sam w sobie. Dzięki krzywiźnie dachu cała uwaga kierowana 
jest na scenę - boisko sportowe227”. Po zakończeniu igrzysk obiekt został 
wyposażony w bieżnię tartanową, a centralną część dostosowano do wymiarów 
boiska piłkarskiego. Obiekt jest w ciągłym użyciu, uzupełniając ofertę Parku 
Olimpijskiego im. Henry Dujol’a.

 

227 Ligne 7 Architecture, Anneau de vitesse des JO d’Albertville [online] ligne7architecture.com  
[dostęp: 05.05.2016] dostępny: http://www.ligne7architecture.com/PAGES_HTML/Pages_Projets_
Sport/P2-1_Sport_Albertville.html.

s. 137: trybuna stadionu L’anneau de Vitesse, fot. autora. ▶
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Zgłoszenie Barcelony do organizacji igrzysk olimpijskich

Barcelona starała się o organizację igrzysk trzykrotnie. Po raz pierwszy w 1924 
roku, przegrywając z Paryżem z powodu niepokojów politycznych; po raz drugi 
w 1936 roku, kiedy z ponad 13 kandydatur MKOl zdecydował się na wybór 
Berlina. Dopiero w 1992 roku stolica Katalonii uzyskała możliwość organizacji 
XXV Igrzysk Olimpijskich, pokonując w głosowaniu Amsterdam, Belgrad, 
Paryż, Brimingham i Brisbane. Hiszpania była jedynym wnioskującym krajem, 
w którym igrzyska olimpijskie jeszcze się nie odbyły. 1992 rok miał być też 
jubileuszowym rokiem urodzin Krzysztof Kolumba i wspólnie z Sewillą Barcelona 
organizowała z tej okazji duże uroczystości. Jednak największym atutem 
tej kandydatury wydaje się być fakt, że Juan Antonio Samaranch, ówczesny 
prezydent MKOl-u, był Katalończykiem. Wyboru dokonano w 1986 roku 
w Lozannie. Wszystkie hiszpańskie partie polityczne z królem Juanem Carlosem 
(olimpijczykiem z igrzysk w 1972 roku) na czele, silnie popierały kandydaturę 
Barcelony. Za jej wyborem stały też: łagodny klimat, istniejąca infrastruktura 
sportowa i doświadczenie w organizacji międzynarodowych wydarzeń. W okresie 
poprzedzającym wybory, Barcelona zorganizowała sześć mistrzostw świata 
w różnych dyscyplinach.

Być może Paryż i Amsterdam chcą organizacji igrzysk 
w 1992 roku, ale to Barcelona ich potrzebuje, nie tylko 
w celu stymulacji zmian, ale dla energii i entuzjazmu, 
które im towarzyszą228.

Pasqual Margall

228 S.H. Kaplan Barcelona Says It Needs the Games for Vitality, [online] Los Angeles Times,  24.08.1986 
[dostęp: 10.01.2015],  
dostępny: http://articles.latimes.com/1986-08-24/sports/sp-17502_1_olympic-committee.

3.2 Barcelona 1992
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Barcelona zaproponowała trzy lokalizacje w obrębie 
miasta, w których miały się znajdować obiekty 
olimpijskie, uzupełniając w ten sposób istniejącą 
infrastrukturę sportową. Główną siedzibę zaplanowano 
w obszarze Montjuich, gdzie naturalne wzniesienie 
oddzielało morze od terenów zorganizowanej w 1929 
roku Wystawy Światowej. W 1986 roku Montjuic 
mogło pochwalić się już wyremontowanym stadionem 
mieszczącym 70 tys. widzów (wybudowanym 
w 1929 roku), a także halę wielofunkcyjną będącą 
w trakcie budowy. Budynki stojące na terenach targów 
barcelońskich, planowano przystosować do organizacji 
zawodów w tenisie stołowym i szermierce oraz na 
potrzeby centrum prasowego. Kilka kilometrów na 
północ znajdowała się strefa Diagonal - kompleks 
prywatnych obiektów sportowych rozbudowywany 
od 1959 roku. Centralnym punktem tej lokalizacji 
był stadion Barcelona Football Club mieszczący 120 
tys. widzów. Był to największy ówczesny stadion 
w Europie, na którym odbyły się mistrzostwa świata 
w piłce nożnej w 1982 roku. Obok znajdował się drugi 
stadion z widownią na 35 tys. miejsc. Kilka kilometrów 
na północny-wschód od Diagonal, w Dolinie Hebron, 
znajdował się, wybudowany 1984 roku welodrom, 
wykorzystany podczas mistrzostw świata w kolarstwie. 
Rozbicie obiektów na cztery rejony nie było 
przypadkowe. Skumulowanie ich w jednym miejscu 
miałoby sens w kontekście olimpiady, ale nie miałoby 
wartości dla mieszkańców.

Wioska olimpijska, w której planowano zakwaterowanie 
14 tys. sportowców oraz osób towarzyszących, miała 
zostać wybudowana na wybrzeżu Morza Śródziemnego 
we wschodniej części miasta. Były to tereny industrialne 
z rozwiniętą siecią kolejową. Plan zakładał wyburzenie 
budynków produkcyjnych, przeniesienie kolei do 

5 i więcej obiektów 

4 obiekty

3 obiekty

2 obiekty

1 obiekt

LEGENDA
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podziemnego tunelu i otwarcie centrum miasta na wybrzeże, tworząc nową 
dzielnicę Parc de Mar. Miała to być pierwsza dzielnica mieszkaniowa łącząca 
centrum Barcelony z morzem. Burmistrz Pasqual Maragall, jeszcze przed 
przyznaniem miastu igrzysk, zainwestował 150 mln USD  w rozbudowę 
infrastruktury229. Barcelona mogła pochwalić się doskonałym zapleczem hotelarskim 
i gastronomicznym, jako miasto, które gościło ok. 15 mln turystów rocznie.

Jak zauważał Pasqual Maragall „z 37 obiektów wymaganych do przeprowadzenia 
zawodów, 27 jest już wybudowanych, 5 w trakcie budowy i tylko 5 w fazie 
projektu”.230 

Przygotowania miasta do przeprowadzenia zawodów

Do współpracy z komitetem olimpijskim zaproszono licznych, światowej sławy 
architektów i planistów w tym m.in Arata Isozaki, Frank Gehry, Santiago 
Calatrava czy Ricardo Bofill. Każdy z wyznaczonych obszarów znajdował się 
w pobliżu skrzyżowań komunikacyjnych i był łatwo dostępny dzięki transportowi 
publicznemu. Istniejące i projektowane obiekty znalazły się w promieniu 5 km 
od siebie, dzięki czemu podróż między nimi nie trwała dłużej niż 20 minut. 
Najbardziej ambitnym projektem związanym z przygotowaniem do igrzysk, 
było przebudowanie wschodniego, graniczącego z morzem terenu Barcelony. 
Zamierzeniem władz miasta było zainicjowanie radykalnych zmian wzdłuż 
całego wybrzeża, w obrębie którego miała się znaleźć nie tylko wioska olimpijska, 
ale też długi na 6 km pas na północ od niej. 

Parc de Mar, jeszcze przed przyznaniem igrzysk, przechodził powolny proces 
deindustrializacji. Plaże były zdegradowane, a linia kolejowa odcinała miasto od 
morza. Dzięki przeprowadzonym pracom, ta część miasta przeszła największe 
zmiany. Olimpijska nominacja pozwoliła przywrócić na użytek miasta, ponad 
100 ha terenów, przekształcić je w nowoczesne osiedla mieszkaniowe i postawić 
atrakcyjne budynki użyteczności publicznej. Projektanci wpisali nowopowstałą 
dzielnicę w istniejący układ urbanistyczny, tworząc w ten sposób spójną całość. 

Proces budowy obiektów olimpijskich podzielony był na fazy. W pierwszej 
fazie Dział Infrastruktury przy Komitecie Organizacyjnym zbierał 

229 S.H. Kaplan, Barcelona Says It Needs the Games for Vitality, op. cit.
230 Ibidem.
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informacje o potrzebach przyszłych użytkowników projektowanych 
lub przeprojektowywanych  obiektów oraz zestawiał je z wymaganiami 
poszczególnych międzynarodowych federacji sportu i MKOl-u. W drugiej 
fazie zebrane informacje były konsultowane ze specjalistami branż, firmami 
budowlanymi i dostawcami materiałów. Trzecia faza polegała na sporządzeniu 
kosztorysów, które poprzedzały właściwe prace projektowe i budowlane. 
Podstawowym kryterium organizatorów było myślenie o przyszłości każdego 
z obiektów, wykraczające poza 16-dniowy okres rozgrywania zawodów 
olimpijskich. Dlatego też na szeroką skalę korzystano z rozwiązań czasowych, 
które pozwalały na zwrócenie infrastruktury stałym użytkownikom wkrótce 
po zakończeniu igrzysk. W celu zwiększenia powierzchni użytkowej obiektów 
korzystano z namiotów i mobilnych budynków, a dla tłumaczy symultanicznych 
przygotowano prefabrykowane kabiny. Dla zwiększenia pojemności trybun 
korzystano z prefabrykowanych elementów i stalowych konstrukcji, zastosowano 
przenośne toalety, dodatkowe generatory prądu i przenośne jednostki 
klimatyzacyjne. Większość powyższego sprzętu była wynajmowana na czas 
trwania igrzysk. Poza wyposażeniem dostępnym na rynku najmu, organizatorzy 
zamówili sprzęty dedykowane zawodom. Ich wygląd i kolorystykę opracowywał 
dział Identyfikacji Wizualnej przy COOB’92. Dzięki temu udało zachować się 
jedność wizerunkową wszystkich budynków oraz ich wyposażenia.

Barcelona 1992 z perspektywy lat

Analizując wpływ igrzysk olimpijskich na Barcelonę, należy podkreślić, że 
większość prac była oparta na planach przyjętych przed decyzją o organizacji 
zawodów. Dotyczy to zarówno rozbudowy obiektów sportowych, jak 
i infrastruktury (plany budowy obwodnic sięgały jeszcze początku XX 
wieku). Sukces Barcelony nie miałby takiego wymiaru gdyby nie wyjątkowa 
sytuacja tego regionu. Od 1939 do jego śmierci w 1975 roku, Francisco Franco 
sprawował autorytarne rządy w Hiszpanii. Region Katalonii był stosunkowo 
zaniedbywany przez cały ten okres. Rozwój Barcelony w tym czasie opierał się na 
spekulacyjnych transakcjach nieruchomościami, a inwestycje prowadzone bez 
planów miejscowych i nadzoru władz miasta, zabudowywując najatrakcyjniejsze 
działki budynkami przemysłowymi i magazynowymi. Pomimo położenia nad 
Morzem Śródziemnym, bogatemu dziedzictwu architektonicznemu i interesującej 
kulturze, miasto było daleko na listach najpopularniejszych atrakcji turystycznych 
Europy. W 1976 roku powstał Generalny Plan Metropolitalny dla Barcelony, 



144

którego jednym z głównych założeń było otwarcie miasta na morze, a także 
rozbudowa infrastruktury drogowej i modernizacja lotniska. Organizację igrzysk 
przyznano Barcelonie w 1986 roku, 10 lat po uchwaleniu planu rozwoju miasta, 
dlatego inwestycje olimpijskie nie były celem samym w sobie, a elementem 
szeroko zakrojonego planu. Warty podkreślenia jest fakt, że kluczowe dla rozwoju 
miasta były inwestycje nie związane bezpośrednio z terenami olimpijskimi. 
Wpływ na sytuację ekonomiczną jest trudny do określenia, ale warto nadmienić, 
że od 1986 do 1992 roku Barcelona przeszła od depresji ekonomicznej do 
boomu.231 Sukces organizatorski Barcelony zapisał się na kartach historii jako tzw. 
„efekt Barcelona”.  

Jako przykład pozytywnego dziedzictwa  podawany jest też wzrost ilości turystów, 
których liczba w latach 1991-95 zwiększyła się o prawie 20%. Spowodowane zostało 
to między innymi dzięki inwestycjom w sektor kultury i rozbudowę sieci hoteli.

Andrew Zimbalist, badacz krytycznie nastawiony do obecnej formuły ruchu 
olimpijskiego, w swojej książce podkreśla, że za Barceloną stały cztery główne 
czynniki. Po pierwsze, 60% budżetu, szacowanego na 11,5 mld USD, pozyskano 
od sponsorów. Tylko 5% tej kwoty stanowił wkład miasta. 9,5 mld USD (czyli 
83% całego budżetu) zostało przeznaczone na rozwój i rozbudowę infrastruktury 
pozasportowej. Po drugie, sytuacja makroekonomiczna Hiszpanii była zupełnie 
wyjątkowa. Wzrost PKB per capita w latach 1960-74 rozwijał się średnio w tempie 
6,1% rocznie. Następne 11 lat przyniosły duże spowolnienie (wzrost o 0,8% 
rocznie), a właśnie na ten czas przypadły największe inwestycje w Barcelonie. 
Po trzecie, w 1986 roku Hiszpania przystąpiła do Unii Europejskiej, otwierając 
swój rynek na nowy biznes, finanse i turystów. Po czwarte, Barcelona była 
nieoszlifowanym diamentem, z wielkim potencjałem dla branży turystycznej 
i biznesowej, nieeksploatowanym przez dekady232. Jednak tzw. „efekt Barcelona”233 
ma swoje ograniczenia. Z dużą krytyką spotkała się niemal obsesyjna troska 
dążenia do poprawienia wizerunku miasta, co doprowadziło do banalizacji 
wykorzystywanych metod i częściowej utraty tożsamości historycznej. Choć 
może się to wydawać sprzeczne, Barcelona była prawdopodobnie ofiarą własnego 

231 J.R. Gold, M.M.Gold, op.cit., s. 283.
232 A. Zimbalist, Circus Maximus: The Economy Gamble Behind Hosting the Olympics and the World 

Cup, Brookings Institution Press, Washington D.C. 2015, s. 73.
233 E. Kassens-Noor, Planning Olympic Legacies-Transport dreams and urban realities, Routleldge, 

Nowy Jork 2012, s. 23.
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sukcesu. Rozbudowa dróg spowodowała rozwój transportu prywatnego, 
nadmierne znaczenie przypisano hotelom i biurom, a poprawa jakości życia 
w centrum miasta, spowodowała wzrost cen mieszkań234.  Niemniej jednak 
igrzyska olimpijskie w Barcelonie były niezwykle skutecznym katalizatorem 
zmian i stymulantem gospodarki miejskiej. Projekt „wielkiej Barcelony”, 
planowany od dziesięcioleci, został zapoczątkowany w latach 80-tych, a na 
początku 90-tych stał się faktem. 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, zawody odbywały się w 4 regionach 
w obrębie Barcelony. Wzgórze Montjuic funkcjonuje głównie jako atrakcja 
turystyczna miasta, przyciągając rzesze turystów ciekawych wielkich realizacji 
olimpijskich. Jednak dla mieszkańców teren ten jest znacznie mniej interesujący 
i rzadziej przez nich odwiedzany. Monumentalność tego założenia powoduje, 
że wyraźnie odstaje od reszty miasta (takie też było założenie), jednak 
przestrzenie publiczne są tak duże, że nawet podczas dużych wydarzeń wydają 
się przeskalowane. Mimo lokalizacji w centrum miasta, dostępność głównej 
promenady nie jest łatwa, a dojazd możliwy tylko autobusem lub transportem 
indywidualnym. Dzielnica Parc de Mar, wraz z wioską olimpijską, została 
dobrze zintegrowana z miastem, tętniąca życiem z częścią mieszkalną, biurową 
i turystyczną. Jest dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami miasta 
i wtapia się w otaczające je osiedla. Dzielnica Diagonal, znana przede wszystkim 
ze stadionu FC Barcelony - Camp Nou. Dookoła znajdują się liczne, mniejsze 
obiekty sportowe co powoduje, że region jest mono-funkcyjny i nieregularnie 

234 J.R. Gold, M.M.Gold, op.cit., s. 283.

▲ s. 145, po lewej: wybrzeże Barcelony w latach 60-tych XX wieku. 

s. 145, po prawej: wybrzeże Barcelony w 2001 roku. ▲
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wykorzystywany. Jakość urbanistyczna jest dość niska i nie widać długofalowego 
planu rozwoju miejsca. Dzięki lokalizacji przy obwodnicy i osi Barcelony, 
region ten jest bardzo dobrze skomunikowany z resztą miasta. Vall d’Herbon, 
czwarta dzielnica i najbardziej peryferyjna ze wszystkich, została rozbudowana 
po zakończeniu zawodów i zyskała nowe funkcje. Poza infrastrukturą sportową 
powstały osiedla mieszkalne, tereny zielone i biura. Lokalizacja przy obwodnicy 
posiada zalety i powoduje, że region jest łatwo dostępny, jednak odległy od 
centrum miasta. Na 20-stą rocznicę otwarcia igrzysk w Barcelonie prezydent 
Katalonii, który w tamtym czasie zasiadał w radzie miasta, w wywiadzie 
zamieszczonym w oficjalnych materiałach promocyjnych Katalonii, wymienił trzy 
najważniejsze osiągnięcia: zawody zorganizowane na bardzo wysokim poziomie, 
które nie umknęły uwadze świata; dobrze zaplanowana inwestycja w przyszłość; 
Barcelona została umieszczona na mapie najatrakcyjniejszych pod względem 
turystycznym miast świata. 

Przewidziany budżet na organizacje igrzysk, przy uwzględnieniu inflacji, został 
przekroczony o 417% ostatecznie zamykając się w kwocie 11,4 mld USD235.  
Dopiero w 2008 roku Barcelona skończyła spłacać kredyt zaciągnięty na rzecz 
igrzysk, który rocznie kosztował miasto 30 mln euro236. Miasto podczas zawodów 
odwiedziło 10 tys. sportowców ze 192 krajów, 11 tys. dziennikarzy, a wydarzenia 
1992 roku zgromadziły 3,5 mld widownię przed telewizorami237.

Architektura - Barcelona 1992

Montjuic, największy park Barcelony, stanowił główną arenę najważniejszych 
wydarzeń podczas igrzysk w 1992 roku. W 1984 roku rozpisano zamknięty 
konkurs architektoniczny na kompleks olimpijski, w tym projekt przebudowy 
istniejącego stadionu lekkoatletycznego, budowę nowej hali wielofunkcyjnej, 
basenów olimpijskich, centrum rekreacji oraz centrum prasowego. Całość 
zlokalizowano na zboczach góry Montjuic, wzdłuż szerokiej promenady 
o długości 430 metrów, złożonej z licznych tarasów i placów łączących różne 
funkcje i poziomy założenia. W wyniku konkursu budowę Narodowego 

235 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.
236 Mariona Soria, Barcelona liquida el deute olímpic quinze anys després, 

[dostęp: 10.01.2015] http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2587198
237 E. Truno, The Political Legacies of The Olympic Games: Barcelona 1992, IOC Lozanna 2003.

s. 147: widok na wzgórze Montjuic. ▶
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Centrum Wychowania Fizycznego w neoklasycznym stylu miał zaprojektować 
Ricardo Bofill, baseny olimpijskie projektu architekta Atnoniego de Morgasa, 
halę widowiskową Arata Isozakiego, a przebudowę stadionu lekkoatletycznego 
powierzono architektowi Vittorio Gregotti oraz jego pracowni Gregotti and 
Partners. 

Istniejący stadion lekkoatletyczny został zaprojektowany przez Pere Domenecha 
I Roura. Jego otwarcie połączone było z początkiem Wystawy Światowej, która 
odbywała się w Barcelonie w 1929 roku. Stadion wykorzystano ponownie 
w 1955 roku podczas II Igrzysk Śródziemnomorskich, po których obiekt popadł 
w zapomnienie aż do połowy lat 80-tych, kiedy powierzono miastu organizację 
IO. Przebudowana została całość trybun oraz zaplecza technicznego, zwiększono 
pojemność stadionu z 20 000 do 65 000 widzów bez naruszania historycznej, 
neoklasycznej fasady budynku oraz jego powierzchni zabudowy. Projekt 
poprzedzono dokładną analizą potrzeb wszystkich grup użytkowników, połączeń 
funkcjonalnych między sektorami, a także podziałów na strefy. Poziom bieżni 
obniżono o 12 metrów, co umożliwiło dobudowanie nowych rzędów widowni 
w dolnej części stadionu, a także nadbudowanie drugiego piętra. Dolne rzędy 
widowni zbudowano równolegle do bieżni stadionu. Wyższa trybuna kształtem 
nawiązywała do istniejących, nieregularnych konturów elewacji. Te nierównoległe 
linie trybun miały połączyć historyczne struktury budynku z nowoczesną częścią 
zbudowaną na potrzeby igrzysk. Architekci z pracowni Vittorio Gregotti starali 
się ukryć całość prac w obrębie istniejącej skorupy budynku. Patrząc z zewnątrz 
na obiekt, istnienie nowej tkanki zdradza duża pozioma, pomalowana na biało 
stalowa rama, będąca elementem konstrukcyjnym zadaszenia nad główną 
trybuną. 

Obok stadionu olimpijskiego powstała nowoczesna hala wielofunkcyjna.
Projekt Palau d’Esports powstał w pracowni Araty Isozakiego. Pierwotne plany, 
w wyniku konsultacji z miastem, ulegały wielu przemianom. Pojawiały się nowe 
pomysły i projekty, stopniowo nadające kształt budynku, którego korzenie tkwią 
w kulturze orientalnej, ale który dostosowuje się do potrzeb i kształtów świata 
zachodniego, jednocześnie osiągając harmonię z architekturą katalońską. 

s. 149 góra: przekrój projektu przebudowy stadionu olimpijskiego w Barcelonie,  
oraz widok podtrybunia. ▶

s. 149 dół: widok trybuny Estadi Olimpic de Montjuic. ▶
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Arata Isozaki zaczerpnął elementy z barcelońskiego modernizmu, który jest 
uznawany za najbardziej charakterystyczny w tym regionie. Nawiązał także 
projektem do twórczości Antonio Gaudiego oraz jego studenta Josepa M. Jujola, 
od których pożyczył elementy konstrukcyjne i formalne, pozostawiające najwięcej 
miejsca na kreatywność przy jednoczesnym uznaniu ich powiązań z regionem. 
Isozaki połączył w tym projekcie nowoczesną technologię z rękodziełem co 
stanowi kolejny łącznik między wschodem i zachodem238. Palau d’Esports 
Sant Jordi posiada niezwykle skomplikowaną konstrukcję. Trybuny na 17 
000 widzów przykryte zostały charakterystyczna kopułą o wymiarach 140 x 
120 metrów wykonana w systemie Pantadome239 tworząc jasne i przestronne 
wnętrze. Asymetryczny kształt stanowi transpozycje obrysu góry Montjuic, tak 
charakterystycznej dla panoramy Barcelony. Decyzja o wyborze tego systemu 
budowy dachu, podyktowana była względnie niskimi kosztami budowy i krótkim 
terminem realizacji. Budynek posiada dwie części połączone ze sobą strefą 
techniczną, dzięki czemu jednocześnie mogą być wykorzystywane do różnych 
celów. Główne wejście znajduje się od strony promenady olimpijskiej. W celu 
nawiązania do otoczenia, dolną część hali wykończono betonową strukturą

238 X. Guell, Architecture as a Game: Isozaki in Barcelona, [online] raco.cat, [dostęp: 05.05.2016] 
dostępny: http://www.raco.cat/index.php/Catalonia/article/viewFile/105753/160538.

239 System wznoszenia kopuł strukturalnych, które montuje się z wycinków na poziomie terenu 
i etapami podnosi w górę jednocześnie montując osprzęt i instalacje. Proces podnoszenia odbywa 
się za pomocą podnośników hydraulicznych lub pneumatycznych. Gdy konstrukcja osiągnie 
docelowe położenie, brakujące pola zostają uzupełnione, a węzły usztywnione. System ten 
zastosowano po raz pierwszy w 1984 roku przy budowie hali sportowej w Tokio.

s. 150: widok kopuły oraz wnętrza Palau Sant Jordi. ▲
s. 151: Palau Sant Jordi,.  ▶
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z częściowo prefabrykowanych ceramicznych  elementów.  Górną część  
wykonano z użyciem nowoczesnych materiałów takich jak stal nierdzewna, 
blacha perforowana i całoszklane ściany wsparte lekką konstrukcją strukturalną 
(kratownice). Dach wykończono dachówką z blachy cynkowej oraz elementów 
ceramicznych. „Podjęliśmy próbę skontrastowania najnowocześniejszych 
technologii z lokalnymi materiałami używanymi od wieków w tym regionie, 
pozostawiając je w koegzystencji i przełamując monotonię”.240

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Olimpijskiego Ringu 
w Barcelonie jest wieża projektu Santiago Calatravy - Montjuic Communication 
Tower, zlokalizowana obok Palau Sant Jordi. Wznosi się na wysokość 136 metrów 
i dominuje nad grupą obiektów sportowych zlokalizowanych na wzgórzu. Wieża 
miała stanowić punkt orientacyjny podczas igrzysk w 1992 roku, a także być 
symbolem tych wydarzeń. Budowla wsparta na trzypunktowym fundamencie, 
pochylona ku przodowi kształtem naśladować ma zawodnika trzymającego 
płomień, a forma wieży atletę schylającego się po odebranie medalu. Wieża 
skonstruowana została ze stali, a jej unikalny kształt pozwala funkcjonować jako 
gigantyczny zegar słoneczny, który rzuca swój cień na Plac Europa znajdujący 
się poniżej. Na jego podstawie znajdują się mozaiki wykonane metodą trencadís, 
która została wymyślona przez Antonio Gaudiego. 

240 Isozaki, Aoki & Associates Co, Palau D’Esports Sant Jordi, [online] i-a-a.co.jp [dostęp: 26.08.2015] 
dostępny: http://i-a-a.co.jp/projectInfo.php?lang=en&num=134.

s. 152: Montjuic Communication Tower, szkice koncepcyjne Calatravy. ▲ 
s. 153: Montjuic Communication Tower. ▶
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▲ s. 155, góra: rozmieszczenie obiektów olimpijskich na wzgórzu Montjuic.

◀ s. 154, góra: schemat pokazujący etapy wznoszenia kopuły.

◀ s. 154 dół: przekrój i elewacja Palau Sant Jordi.
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Starania Lillehammer o zimowe igrzyska olimpijskie

W 1988 roku dyrektor Norweskiego Komitetu Olimpijskiego Arne B. Mollen udzielił 
wywiadu, w którym wskazał, że jedynym miastem spośród wszystkich w państwach 
skandynawskich, które może zorganizować zimowe igrzyska olimpijskie, jest 
Lillehammer. To położone 180 km na północ od Oslo miasteczko, które nie posiada 
dostępu do morza, przeżywało na początku lat 80-tych pierwsze objawy gospodarczej 
stagnacji. W styczniu 1982 roku rada miasta zamówiła raport, który miał wskazać 
potencjalne wady i zalety płynące z organizacji zawodów. Dokument ten został 
zaprezentowany po roku badań i wskazywał, że Lillehammer posiada odpowiedni 
klimat, położenie geograficzne i infrastrukturę by zorganizować zimowe igrzyska 
olimpijskie. Zawody pozytywnie wpłyną na gospodarkę regionu i turystykę, a także 
postrzeganie całej Norwegii jako światowego centrum sportów zimowych. Stabilna 
sytuacja polityczna i finansowa państwa miała być gwarantem udanych zawodów241.

Lillehammer zgłosiło chęć organizacji igrzysk w 1992 roku, jednak kandydatura 
ta nie zyskała uznania członków MKOl i organizację zawodów przyznano 
ostatecznie francuskiemu Albertville. Mimo porażki, Norwegowie mogli 
zaprezentować członkom MKOl ten mało dotychczas rozpoznawalny region 
i pokazać jego zalety. W 1986 roku komitet podjął decyzję o rozdzieleniu letnich 
i zimowych igrzysk, aby uzyskać ich przemienność (co dwa lata). Lillehammer 
ponownie wysłało wniosek aplikacyjny i podczas 90 sesji w Seulu w 1988 roku, 
przyznano mu możliwość organizacji XVII Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w 1994 roku.  W głosowaniu pokonało szwedzkie Ostersund, amerykańskie 
Anchorage i bułgarską Sofię.  Organizację zawodów powierzono spółce 
Lillehammer Olympic Organizing Committee  (LOOC), w której 51% udziałów 

241 LOOC, 1994 Winter Olympics Report, volume I, s. 14.
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miały władze miasta Lillehammer, 24,5% rząd Norwegii 
i 24,5% Norweski Komitet Olimpijski242. Jednocześnie 
do życia powołany został Post-Olympics Use 
Committee, którego zadaniem było wybranie lokalizacji 
i architektury odpowiadającej poolimpijskim potrzebom 
lokalnej społeczności. 

Rok przed otwarciem igrzysk, prawie wszystkie prace 
były skończone. Umożliwiło to przeprowadzenie 
zawodów w randze mistrzostw świata, które pozwoliły 
organizatorom na sprawdzenie jakości obiektów i procedur. 
Petter Roenningen, dyrektor zarządzający LOOC 
podkreślał, że dzięki dobrym przygotowaniom, bardzo 
wzrosła akceptacja Norwegów dla tego przedsięwzięcia. Aż 
80% uważało, że te zawody przysłużą się całej Norwegii243. 
Problem stanowiły jednak szybko rosnące koszty budowy 
obiektów i przekroczony pierwotnie zaplanowany budżet.

Podczas rozgrywania zawodów

Otwarcie ZIO nastąpiło 12 lutego 1994 roku na stadionie przy 
skoczni narciarskiej Lysgårdsbakken. 4 dni przed uroczystym 
otwarciem, 8 lutego, w 10 rocznicę rozpoczęcia zimowych 
zawodów olimpijskich w Sarajewie, Komitet Organizacyjny 
zaplanował dzień solidarności z mieszkańcami stolicy Bośni 
i Hercegowiny. Było to w odpowiedzi na atak armii Republiki 
Serbskiej na zatłoczony plac targowy Markale w centrum 
Sarajewa, w którym zginęło 68 cywili - zwany później 
Masakrą na Markale244.

242 LOOC, 1994 Winter Olympics Report, volume I, s. 22.
243 A.Riding, OLYMPICS: One Year to Lillehammer; ‘94 Olympics 

Are on Schedule Now That Budget Games Are Over, [online] 
nytimes.com [dostęp: 18.08.2015] dostępny: http://www.nytimes.
com/1993/02/12/sports/olympics-one-year-lillehammer-
94-olympics-are-schedule-now-that-budget-games-are.
html?pagewanted=1.

244 J. Fish, Sarajevo massacre remembered, [online] bbc.co.uk  
[dostęp: 18.08.2015] dostępny: http://news.bbc.co.uk/2/hi/
europe/3459965.stm.
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Lillehammer musiało zmierzyć się z zupełnie innymi problemami w porównaniu 
do igrzysk rozegranych dwa lata wcześniej w Albertville. Francuzi w większości 
mieli gotową infrastrukturę, bazę hotelową tworzyły liczne ośrodki narciarskie 
u podnóży Alp, jednak duże odległości między obiektami powodowały, że 
w przypadku zamieci śnieżnych pozostawały odcięte od świata. W Lillehammer 
łatwy dostęp do obiektów był zapewniony nawet przy złej pogodzie, nie było 
jednak odpowiedniej bazy hotelowej. Duża grupa widzów codziennie dojeżdżała 
do miasteczka z oddalonego o dwie godziny jazdy komunikacją publiczną od 
Oslo. W sumie, przez wszystkie dni trwania zawodów, autobusy przewiozły 3,175 
mln osób, a pociągi 0,362 mln pasażerów245. 

W oficjalnych raportach komitet organizacyjny chwalił się, że po raz pierwszy 
w historii ruchu olimpijskiego, przy projektowaniu obiektów, położono 
taki nacisk na minimalizowanie ich wpływu na środowisko. To skutkowało 
modyfikacjami pięciu projektów już na etapie budowy, tak by ten wpływ 
pozostawał jak najmniejszy. Budynki zostały wtopione w otoczenie, w możliwie 
niewielkim stopniu wpływały na kształt terenu i stan drzew, do budowy 
wykorzystano głównie naturalne materiały, umowa z każdym ze sponsorów 
i dostawców zawierała punkt dotyczący ochrony środowiska, a każdy z obiektów 
miał audyt środowiskowy. LOOC podkreślał, że ich głównym celem przy 
projektowaniu obiektów było dodanie do olimpijskiego kredo 3 wymiaru - 
środowiska naturalnego246. Jeszcze w 1991 roku, kiedy parlament przegłosowywał 

245 LOOC, 1994 Winter Olympics Report, volume II, s. 43.
246 LOOC, 1994 Winter Olympics Report, volume I, ss. 121-127.

▲ s.160, po lewej: skocznia Lysgårdsbakken w dniu otwarcia igrzysk. 

s.160, po prawej: skocznia Lysgårdsbakken w 2015 roku. ▲ 
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przyznanie wielkich funduszy komitetowi organizacyjnemu, postanowiono 
poszerzyć pierwotną ofertę aplikacyjną Lillehammer o pięć „zielonych 
zobowiązań”: Ustawą zobowiązano komitet organizacyjny do: 

- zwiększania międzynarodowej świadomości dotyczącej ochrony środowiska, 

- rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o zrównoważony wzrost, 

- zagospodarowania terenu oraz zaproponowania architektury dostosowanej do 
typologii otoczenia,

- zapewnienia stałej kontroli bezpieczeństwa środowiska oraz warunków życia 
podczas trwania całych igrzysk247.

Co nie jest bez znaczenia, Lillehammer będąc najdalej na północ wysuniętym 
organizatorem ZIO, z temperaturami zbliżającymi się do -30oC, nie miało 
problemów z zapewnieniem odpowiednich warunków pogodowych. Dziennikarz 
„The Independent” pisał, że najmniej potrzebnym musiał się czuć „człowiek od 
sztucznego śniegu”. 

Dziedzictwo olimpijskie Lillehammer 1994

Powołany na długo przed zawodami Post-Olympics Use Committee miał 
za zadanie rozplanować obiekty w taki sposób, żeby ich wykorzystanie po 
zakończeniu igrzysk było jak najlepsze. Dużym ułatwieniem dla organizatorów 
był fakt, że Norwegowie chętnie i w dużych grupach uprawiają sporty zimowe. 
Dlatego większość z olimpijskich obiektów szybko została przejęta przez 
mieszkańców Lillehammer i okolicy. 

Oficjalne dokumenty MKOl podkreślają, że wszystkie obiekty są nadal w użyciu 
i służą lokalnej społeczności. Igrzyska umożliwiły przeprowadzenie inwestycji, 
które w innych okolicznościach nie byłyby zrealizowane przez okres 20 lat, 
a dzięki uwadze całego świata skupionej na tym niewielkim mieście przez okres 
16 dni, Lillehammer zyskało międzynarodową sławę i rozpoznawalną markę248.

247 IOC, Lillehammer 1994 set the stage for sustainable Games legacies, [online] olympic.org  
[dostęp: 26.08.2015] dostępny: http://www.olympic.org/news/lillehammer-1994-set-the-stage-for-
sustainable-games-legacies/219117.

248 IOC, FACTSHEET - Legacies of the Games, 2013, s. 11.
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Światowe media podkreślają, że XXVII Zimowe Igrzyska pozostawiły po sobie 
pozytywne dziedzictwo. Stoki narciarskie i trasy biegowe są pełne młodzieży, 
a obiekty mimo upływu 13 lat są w pełni funkcjonalne. W 2016 roku w 
Lillehammer odbyły się Igrzysk Olimpijskie Młodzieży249. Wszystkie konkurencje 
rozegrano dokładnie na tych samych obiektach, na których rywalizowali 
olimpijczycy w 1994 roku. Wielu komentatorów zauważało, że mimo upływu lat, 
mieszkańcy miasta i okolic z dumą wspominają tamte zawody, podkreślając ich 
pozytywny wpływ na poprawę infrastruktury i renomy regionu. W 20 rocznicę 
ceremonii otwarcia, Gerhard Heiberg powiedział, że pozytywny duch olimpijski 
nadal jest żywy w Lillehammer, a igrzyska z 1994 roku nadal są przez wielu 
uważane za najlepsze w historii250. Największym dziedzictwem Lillehammer wydaje 
się jednak wprowadzenie do MKOl idei „Zielonych Zimowych Igrzysk”. Podczas 
ceremonii otwarcia Samaranch mówił, że są to pierwsze biało zielone zawody.

Po zakończeniu ZIO obiekty zostały przejęte przez władze miast. Wioską 
olimpijską w Lillehammer zarządza Lillehammer Olympiapark AS, która 
otrzymała rządową dotację na dostosowanie obiektów do poolimpijskiego życia 
i do utrzymania obiektów. Fundusz, który przewidziany był na 20 lat, szybko 
zaczął się kurczyć i musiał zostać zwiększony przez władze centralne. Raport 
opublikowany przez Lillehammer University College w 2007 roku stwierdził, 
że wszystkie z 260 stałych miejsc pracy utworzonych w okolicy Lillehammer 
w wyniku olimpiady były bezpośrednio zależne od dotacji z funduszy  
rządowych251. W 2014 roku dotację Lillehammer Olympiapark AS zakończono 
i konieczne było znalezienie nowych źródeł finansowania. Wg przeprowadzonych 
badań, organizatorzy w Lillehammer przekroczyli pierwotnie planowany budżet 
o 277%252, ostatecznie zamykając się w kwocie 1,66 mld USD. Kolejne miliony 
zostały włożone w utrzymanie deficytowych obiektów olimpijskich i mimo 
dobrego wizerunku jaki Norwegowie pozostawili po sobie, aspekt finansowy był 
głównym powodem, dla którego Oslo wycofało swoją aplikację o zimowe igrzyska 
w 2022 roku. 

249 D. Nikel, Lillehammer’s Olympic Legacy, [online] lifeinnorway.net [dostęp:18.08.2015]  
dostępny: http://www.lifeinnorway.net/2014/01/lillehammers-olympic-legacy.

250 D. Owen, Lillehammer 1994 showed that size isn’t everything in the Olympic world, [online] 
inidethgames.net [dostęp: 15.08.2015] dostępny : http://www.insidethegames.biz/articles/1018424/
lillehammer-1994-showed-that-size-isn-t-everything-in-the-olympic-world.

251 S. A. Lie, OL utan effekt [online] klassekampen.no [dostęp: 18.08.2015]  
dostępny: http://www.klassekampen.no/55677/article/item/null/ol-utan-effekt.

252 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit. 
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Architektura Lillehammer 1994

Od początku lat 90-tych XX wieku, MKOl zmierza w kierunku problematyki 
ochrony środowiska. W 1991 roku zostały wprowadzone zmiany do Karty 
Olimpijskiej podkreślające znaczenie środowiska, a także wprowadzono 
kwestionariusze dla miast-kandydatów, w których miały wskazać planowane 
działania w tym zakresie. Opublikowany w 1999 roku dokument „Sport dla 
Zrównoważonego Rozwoju”, oficjalnie dodał środowisko do kultury i sportu, 
tworząc trzeci filar ruchu olimpijskiego. W wyniku tych działań, miasta 
kandydujące do organizacji igrzysk, w swoich aplikacjach zaczęły uwzględniać 
działania zorientowane na ochronę środowiska i zrównoważonej infrastruktury. 
I choć sprawy ochrony środowiska były już poruszane w Lake Placid w 1932 roku, 
dopiero Komitet Organizacyjny Lillehammer w 1994 roku, oraz ich koncentracja 
na polityce ochrony środowiska, zrobiła z tej kwestii priorytetową.

Na początku prac powołana została grupa konsultantów, której zadaniem 
było stworzenie głównych zasad jakimi powinni kierować się projektanci przy 
tworzeniu dokumentacji. W skład grupy wchodzili architekci, projektanci 
branż i technologii, architekci krajobrazu i specjaliści w zakresie ochrony 
środowiska. Ich ustalenia stanowiły zarówno ogólne wskazówki dla całości 
prac, jak i konkretne zalecenia dla każdego ze stadionów. Każdy z projektów, 
miał nawiązywać do tradycyjnej norweskiej architektury, w jak najmniejszym 
stopniu wpływać na środowisko i stanowić jedność kompozycyjną i estetyczną. 
Szczegółowe wytyczne dla każdego z obiektów uwzględniały także jego 
dokładne położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, zalecane rozwiązania 
funkcjonalno - przestrzenne oraz wymagania każdej z konkurencji. Oprócz 
tego organizatorzy wskazali na obiekty, które ich zdaniem powinny być 
„modelowymi” i jako takie powinny posiadać rozwiązania przykuwające uwagę 
mediów. Całość wniosków została zebrana w dokumencie: Olympics ‘94 Visual 
profile: Surroundings and architecture.

W 1990 roku opublikowano rządowy dokument będący wytycznymi dla 
architektów. To opracowanie wskazywało, że każdy z projektantów musi 
uwzględniać wartości i dziedzictwo regionu, a także jego podstawy ekonomiczne, 
ma być wpisany w tożsamość miejsca, posiadać rozwiązania chroniące 
środowisko i szczegółowy plan zagospodarowania mas ziemi z placu budowy, ma 
posiadać bilans energetyczny i analizę możliwości wykorzystania odnawialnych 
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źródeł energii, a także ma stanowić jaskrawy przykład w zakresie ochrony 
zdrowia mieszkańców i środowiska, jasno wpisujący się w ogólnokrajowy plan.

Ceremonia otwarcia i zakończenia igrzysk odbyła się u podnóża skoczni 
Lysgårdsbakkene zlokalizowanej na rolniczych terenach ok. jednego kilometra 
na wschód od centrum miasta. Za projekt odpowiadała pracownia ØKAW 
Architects AS, której przekazano szczegółowe wytyczne w zakresie ochrony 
środowiska (projekt w maksymalnym stopniu miał zachować tereny rolne), 
a także postawiono wymóg maksymalnego osłonięcia skoczków przed 
negatywnym wpływem wiatrów (w tym wkopanie najazdu w teren, co 
jednocześnie miało gwarantować wtopienie się w teren całej infrastruktury). 
Trybuny stadionu składały się z 7500 miejsc siedzących oraz 27 000 miejsc 
stojących. Projektanci musieli uwzględnić zarówno wytyczne Międzynarodowej 
Federacji Narciarskiej jak i organizatorów i scenarzystów ceremonii otwierającej 
i kończącej igrzyska. Wybudowano jedyne ok. 1000m2 stałych powierzchni, 
w tym wieże startowe, wieże sędziowską z salonem VIP, przestrzenie techniczne 
pod trybunami, a także centrum pierwszej pomocy i zaplecze sanitarne. 
Stanowiska komentatorskie, restauracja z centrum prasowym i zaplecze biurowe 
dla organizatorów stanowiły obiekty czasowe. Projektanci podkreślali, że 
w otrzymanych założeniach przedprojektowych, wskazano im na konieczność 
zachowania ciągłości prowadzenia upraw i ograniczenia do minimum ingerencji 
w tereny rolnicze planowanej inwestycji. Było to postrzegane jako ważny element 
tożsamości i kultury mieszkańców regionu253.

253 ØKAW Arkitekter, Lysgårdsbakkene Hoppanlegg, [online] okaw.no [dostęp: 15.05.2016]  
dostępny: http://okaw.no/prosjekter/.

s. 164: schemat skoczni Lysgårdsbakken. ▲ 
s. 165: żelbetowa konstrukcja najazdu Lysgårdsbakken. ▶
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Główną zamkniętą areną podczas ZIO w Lillehammer była Håkon Hall, 
ówcześnie największa hala w Norwegii. Przyjęty i zatwierdzony przez parlament 
projekt z 1989 roku, uległ dwa lata później gruntownym modyfikacjom 
wynikającym z nowych wytycznych środowiskowych. Obiekt zlokalizowany 
w parku olimpijskim blisko centrum miasta, posiada dach złożony z 4 
segmentów przypominających kształtem muszle. Większa część budynku została 
schowana pod ziemią, dzięki czemu, mimo 40 metrów wysokości i 15 000 m2 
powierzchni dachu, budynek nie przytłacza swoją monumentalnością. Główne 
wytyczne projektowe wskazywały na konieczność zastosowania klasycznych 
rozwiązań architektonicznych i przywiązaniu dużej uwagi do zastosowanych 
kolorów i materiałów. Za projekt odpowiadała pracownia Østgaard Arkitekter 
AS. Klasycznie zaprojektowana arena, w układzie symetrycznym z centralnie 
ulokowanym boiskiem wraz z Kristin Hall tworzą bramę krajobrazową, 
podkreślając symetrię całego założenia. Zakrzywiony dach oraz jego 
rozszczepienie na dwie część z której jedna unosi się nad drugą, tworzy swobodną 
rzeźbiarską formę, odwzorowywując kontury krajobrazu. Opadający kształt 
akcentuje główne wejście do hali254. W projekcie zastosowano liczne rozwiązania 
energooszczędne i połączono je z instalacjami sąsiedniej Kristin Hall, dzięki 
czemu oba obiekty mogły korzystać ze swojego potencjału energetycznego. 
Dzięki współpracy na etapie projektowym z Norweskim Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych, Håkon Hall jest uznawany za jeden z najlepiej 
dostosowanych obiektów do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi 
w Europie. Obiekt funkcjonuje głównie jako hala sportowo-widowiskowa, jednak 
wyposażenie jej w dodatkowe boiska i przestrzenie komercyjne, pozwoliło 
funkcjonować budynkowi także poza głównymi wydarzeniami.

Część konkurencji wymagających zadaszonych przestrzeni rozegrano 
w miasteczku Hamar, zlokalizowanym około 60 km od Lillehammer. Decyzję 
o budowie hali podjęto zaraz po wyborze Norwegów na organizatorów 
igrzysk. Z racji lokalizacji inwestycji na terenach objętych międzynarodową 
ochroną siedlisk ptaków, od samego początku projekt wzbudzał protesty. We 
współpracy z organizacjami ekologicznymi wypracowano porozumienie, zgodnie 
z którym zmodyfikowano pierwotnie zaakceptowany plan zagospodarowania 
przestrzennego i wprowadzono dodatkowy pas ochronny między terenem 

254 LOOC, 1994 Winter Olympics Report, volume III, ss. 27-29.

s. 167: Håkon Hall.  ▶
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siedliska a planowaną inwestycją. Zaprojektowano dodatkowe stanowiska 
obserwacji ptaków i usunięto pobliski tartak. Hamar Olympic Hall, wykonana 
wg projektu pracowni Niels Torp AS i Biong and Biong AS, kształtem 
nawiązuje do odwróconej łodzi wikingów. Zastosowane dźwigary z drewna 
klejonego umożliwiły nakrycie całego owalu toru do łyżwiarstwa szybkiego bez 
dodatkowych elementów nośnych w obrębie hali. Dach kształtują podłużne 
metalowe elementy przedzielone schodkowymi szczelinami nawiązującymi do 
desek tworzących kil i kadłub łodzi, natomiast zakrzywione wiązary poprzeczne 
usztywniają i wspierają zadaszenie niczym żebra statku Wikingów. Delikatny 
kształt zakrzywionego kadłuba zakrywa tor wraz z widownią, jednocześnie 
nawiązując do dziedzictwa narodowego Norwegii. Koncepcja wyróżniającego 
się projektu hali olimpijskiej w Hamarze, była już w głowach projektantów kiedy 
odkryli, że dach będący największym wyzwaniem konstrukcyjnym przy tak 
dużych rozpiętościach, zyska niezbędną lekkość, elastyczność i doświetlenie, jeśli 
całkowicie wyzwolą go ze statycznego i nieco nieatrakcyjnego kształtu areny255.

255 Nielstorp + as Arkitekter, Olympic hall - vikingskipet, [online] nielstorp.no [dostęp 15.05.2016] 
dostępny : http://nielstorp.no/project/olympic-hall-vikingskipet/.

s. 168: charakterystyczny kształt Hamar Olympic Hall.  ▲  
s. 169: Hamar Olympic Hall.  ▶
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s. 170: elewacje i przekrój Håkon Hall. ▲  

s. 171: góra, rzut Hamar Olympic Hall, źródło: vikingskipet.com  ▶
s. 171: dół, przekrój Hamar Olympic Hall, źródło: nielstorp.no  ▶
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Droga do igrzysk olimpijskich

Rosnąca komercjalizacja igrzysk olimpijskich, zarówno letnich jak i zimowych, 
zwiększone poczucie zagrożenia po wydarzeniach w Monachium w 1972 roku, 
nadmierne upolitycznienie zawodów w Montrealu, Moskwie i Los Angeles oraz 
doping, który stał się zmorą świata sportu spowodowały, że ruch olimpijski pod 
koniec lat 80-tych stanął w obliczu jednego z największych kryzysów w swojej 
historii. W 1976 roku premier Grecji, Constantinos Karamanlis zaproponował, 
by organizację igrzysk na stałe przenieść do Hellady. Pomysł nigdy nie zyskał 
zwolenników, ale zwrócono uwagę na fakt, że zorganizowanie zawodów tam, 
skąd czerpano pierwotne wzorce, może wszystkim odświeżyć zasady i ducha 
antycznych olimpiad, oczyszczając nowożytny ruch olimpijski ze wszystkich 
toksycznych narośli. Szansa pojawiła się w momencie zgłaszania aplikacji do 
igrzysk olimpijskich w 1996 roku - złoty jubileusz pierwszych zawodów z 1896 
roku rozegranych w Atenach.

Kandydatura Aten - choć wydawała się być pewnikiem - przegrała w głosowaniu 
z Atlantą. Jednym z powodów była niestabilna sytuacja polityczna Grecji, gdzie 
w roku głosowania nad gospodarzem igrzysk trzykrotnie zmieniał się rząd 
i nikt nie chciał poruszać niebezpiecznego tematu finansowania i gwarancji dla 
tej imprezy256. Innym powodem mógł być fakt, że kandydatura Aten nie była 
dobrze przygotowana, brakowało jej podstawowej infrastruktury i była oparta 
głównie na sentymentach i przekonaniu, że Grecji się to należy257. W 1999 
roku, w opublikowanym Raporcie Griffina Bell’a badającym proces aplikacji 

256 ATHOC, Official Report of the XXVIII Olympiad, vol 1, s. 65.
257 S.R. Weisman, Atlanta Selected Over Athens for 1996 Olympics, [online] nytimes.com  

[dostęp: 14.04.2015] dostępny: http://www.nytimes.com/1990/09/19/sports/atlanta-selected-over-
athens-for-1996-olympics.html.

3.4 Ateny 2004
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20kmAtlanty, zanotowano 38 przypadków przyznania 
prezentów dla członków MKOl przez delegatów ze 
Stanów Zjednoczonych, których wartość przekraczała 
dopuszczalne 200 USD. W raporcie uznano jednak, 
że nie nosiło to znamion korupcji, ale mogło być 
nadużyciem258.  7 lat później władze stolicy Grecji 
oraz narodowy komitet olimpijski nie popełnili tych 
samych błędów i podczas 106 sesji MKOl-u w Lozannie, 
Ateny zostały ogłoszone gospodarzem igrzysk w 2004 
roku. Nad dokumentami aplikacyjnymi pracowało 
120 naukowców z 7 uniwersytetów oraz 50 rządowych 
i pozarządowych organizacji259. W oparciu o wyniki 
badań stworzono plan budowy nowej wioski olimpijskiej 
w północnej strefie miasta oraz stworzenie nowej siatki 
dróg, linii metra i połączeń z lotniskiem w zgodzie 
i poszanowaniu środowiska naturalnego.  Nowe obiekty 
sportowe miały być zgrupowane w dwóch głównych 
ośrodkach (OAKA i Faliron) połączonych ze sobą Trasą 
Olimpijską. Istniejące stadiony miały być dostosowane 
do wymogów poszczególnych federacji260. Modernizację 
Stadionu Olimpijskiego, Welodromu Olimpijskiego, 
a także zagospodarowania 100 ha terenu The Athens 
Olympic Sports Complex (Olimpijski Kompleks 
Sportowy w Atenach) z licznymi placami, agorą 
i strefami wejścia powierzono Santiago Calatravie. 

W 2003 roku, na 12 miesięcy przed otwarciem igrzysk, 
stan zaawansowania prac pozostawiał wiele do 
życzenia. Prezydent MKOl-u, Jacques Rogge zauważył, 
że sytuacja staje się krytyczna. Zaznaczył jednak, że 
„przygotowywanie Aten do zawodów przypomina 
tradycyjny grecki taniec: zaczyna się bardzo powoli, 

258 B. Mallon, The Olympic Bribery Scandal, Journal of Olympic 
Histroy, 2000, ISOH, s. 10. 

259 ATHOC, Official Report of the XXVIII Olympiad, vol 1, s. 74.
260 Ibidem, s. 143.

5 i więcej obiektów 

4 obiekty

3 obiekty

2 obiekty

1 obiekt
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po czym przyśpiesza do tempa, za którym nikt nie może nadążyć”261. Z powodu 
opóźnień prac niemożliwe było przeprowadzenie zawodów kontrolnych, 
pozwalających sprawdzić funkcjonowanie obiektów i procedur. Jak podkreślali 
komentatorzy, sukces sportowy Sydney 2000 w dużej mierze polegał na tym, że 
wszystkie obiekty były gotowe na rok przed igrzyskami, a z przeprowadzonych 
testów wyciągnięto właściwe wnioski. 

Powrót igrzysk do Aten

Po wyborze Aten na organizatora igrzysk, nowo wybrany rząd wprowadził 
duże zmiany do zatwierdzonych już planów budowy infrastruktury sportowej. 
Zawody ostatecznie rozgrywano na obiektach zgrupowanych w 4 lokalizacjach 
(ulokowanie części obiektów w dziewiczym sportowo regionie Hellikon 
i odciążenie strefy Faliro było główną zmianą w stosunku do pierwotnych 
planów). Były to: OAKA, Faliro Olympic Bay Complex,  Helliniko Olympic 
Complex oraz Olympic Village. 

OAKA stanowiła centrum wydarzeń olimpijskich. Tutaj znajdował się 
zmodernizowany przez Calatravę stadion olimpijski, centrum sportów wodnych, 
welodrom oraz baza treningowa, a wszystko otoczone monumentalnym 
założeniem parkowym. Faliro Olympic Bay Complex to ośrodek znajdujący się 
w zatoce Ateńkiej, oddzielający miasto od morza. Obok zmodernizowanej hali 
Peace and Frenship Stadium, wybudowano stadion do siatkówki plażowej, oraz 
halę gdzie rozgrywano zawody w sztukach walki. Helleniko Olympic Complex 
to obszar włączony do programu olimpijskiego w ostatniej chwili. Obiekty 
wybudowano na terenach wyłączonego z użytkowania międzynarodowego 
lotniska Ellinikon. Tu mieściło się centrum baseball’a, tor do kajakarstwa 
górskiego a także boiska do softball’a i hokeju na trawie. Ostatnim regionem 
był kompleks wioski olimpijskiej wybudowany na krańcach miasta, który wraz 
z obiektami usługowymi i bazą treningową stworzył nowe osiedle. Poza tymi 
4 strefami korzystano z dodatkowych obiektów olimpijskich, w większości 
istniejących, które wymagały dostosowania do olimpijskich standardów. 

261 D. Mackay, The 2004 Preparations Are Turning Into a Theatre of the Absurd, [online] theguardian.
com [dostęp: 14.05.2014]  
dostępny: http://www.theguardian.com/sport/2003/mar/26/olympicgames.

s. 177: zdjęcia satelitarne pokazujące przemiany w rejonie OAKA: od góry: 2000 r., 2004 r., 2012 r. ▶
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Ceremonia otwarcia igrzysk na ukończonym w ostatniej chwili Stadionie 
Olimpijskim odbyła się 13 sierpnia 2004 roku, przy 72 tys. widowni. Poza 
problemami natury technicznej, związanymi z przeciągającymi się pracami 
budowlanymi, jednym z największych zagrożeń dla komitetu organizacyjnego 
były kwestie związane z bezpieczeństwem. Ateny 2004 były pierwszymi 
igrzyskami organizowanymi po atakach na WTC. W marcu 2004 roku 
ataki terrorystyczne wstrząsnęły Madrytem. I choć przez wydarzenia 
w Monachium1972 i Atlancie1996 znano zagrożenia towarzyszące igrzyskom, 
stało się jasne, że ostatnie ataki będą miały duży wpływ na myślenie 
o bezpieczeństwie w kontekście wielkich imprez. Po marcowych wydarzeniach 
rząd Grecji poprosił o pomoc przy zabezpieczaniu zawodów siły NATO. Wydatki 
na bezpieczeństwo wzrastały lawinowo262. Dla porównania - koszt zabezpieczenia 
zawodów w Atlancie na jednego sportowca wynosił 9,7 EUR. W Atenach wydano 
213 EUR na każdego zawodnika263.

Komitet Organizacyjny Ateny 2004 postawił sobie za cel zorganizowanie 
niezapomnianych zawodów w „ludzkiej skali”.  Stworzona lista zawierała między 
innymi obietnice stworzenia doskonałych technicznie zawodów, zminimalizowanie 
komercyjnego aspektu igrzysk, ochrony środowiska naturalnego oraz promowanie 
świadomości ekologicznej, pozostawienie pozytywnego dziedzictwa olimpijskiego, 
a także promowanie na świecie dziedzictwa kulturowego Grecji264.

Dziedzictwo olimpijskie Aten 2004

Od organizacji zawodów minęło 11 lat, jednak kwestia dziedzictwa olimpijskiego 
budzi nadal wielkie emocje. Z jednej strony pojawiają się artykuły pokazujące 
puste stadiony w Atenach, z drugiej strony Grecy podkreślają, że większość 
obiektów ma swoich zarządców, a międzynarodowi dziennikarze postanowili 
przedstawiać Greków w złym świetle, chcąc udowodnić światu, że tak mały 
naród nie może przeprowadzić udanych igrzysk olimpijskich265. Najbardziej 

262 C. Migdalovitz, Greece: Threat of Terrorism and Security at the Olympics, CRS Report for Congress, 
[online] fas.org [dostęp: 14.05.2015] dostępny: http://fas.org/irp/crs/RS21833.pdf.

263 C. Galoupis, The disgrace of the century!, [online] gazzetta.gr [dostęp: 20.08.2015]  
dostępny : http://www.gazzetta.gr/olympiakoi-agones-2012/article/312351-aisxos-toy-aiona.

264 IOC, In the true spirits of the Games, Athens 2004 Missions, [online] olympic.org  
[dostęp: 15.08.2015] dostępny : http://www.olympic.org/documents/reports/en/en_report_897.pdf.

265 M. Nevradakis, The True Olympic Legacy of Athens: Refuting the Mythology, [online] huffingtopost.
com [dostęp: 17.05.2015] dostępny: http://www.huffingtonpost.com/michael-nevradakis/
mythology-an-olympic-spor_b_1745857.html.
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zaniedbane wydają się być oddalone od centrum obiekty w Olimpijskim 
Kompleksie Hellinikon. Jednak nawet Olimpijski Kompleks Sportowy w Atenach, 
z którego korzysta wielu mieszkańców, a stadiony są wykorzystywane przez kluby 
piłkarskie, został pozbawiony rządowego finansowania i obiekty powoli niszczeją. 
Panujący od 2010 roku kryzys oraz cięcia budżetowe powodują, że brakuje 
pieniędzy na utrzymanie obiektów i bieżące naprawy. Błędem była budowa 
nowych, stałych stadionów dostosowanych do potrzeb dyscyplin niepopularnych 
w Grecji. Nikt nie korzysta z obiektów na których rozgrywano zawody 
w wioślarstwie, baseballu, badmintonie czy ping-pongu266. Badania wykazały, 
że 21 z 22 stadionów, aren, hal sportowych i basenów wybudowanych na 
Igrzyska jest opuszczona, w złym stanie technicznym, bez trwałego gospodarza 
lub w zbyt małym stopniu wykorzystana267. Zła jakość obiektów doprowadziła 
do kuriozalnej sytuacji, w której Greccy olimpijczycy w okresie przygotowań 
do zawodów, zamiast trenować na własnych, światowej jakości stadionach, 
wyjeżdżają trenować za granicę. 

266 H. Smith, Athens 2004 Olympics: what happened after the athletes went home, [online] theguardian.
com [dostęp: 17.05.2015]  
dostępny: http://www.theguardian.com/sport/2012/may/09/athens-2004-olympics-athletes-home.

267 A. Zimbalist, op.cit., s 66.

s. 179: po prawej, Agora projektu Calatravy w trakcie IO 2004. ▲  

▲  s. 179: po lewej, stan latem 2015 roku, fot. autora.
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OAKA, dzielnica sportowa wybudowana jeszcze w latach 80, została 
zmodyfikowana i rozbudowana na potrzeby zawodów. Obecnie, ten 
przytłaczający wielkością teren, jest dostępny publicznie, jednak w bardzo małym 
stopniu wykorzystywany. Mimo łatwości dojazdu różnymi środkami komunikacji 
miejskiej, życie pojawia się na tym terenie tylko przez kilka godzin w ciągu 
dnia - między zachodem słońca a nocą. W dzień pozbawiona cienia i ludzkiej 
skali przestrzeń jest nieprzyjazna i opuszczona. Nocą, przepalone żarówki lamp 
uniemożliwiają poruszanie się po tym rejonie. Nie pojawiły się tutaj dodatkowe 
funkcje, takie jak restauracje, bary, które mogłyby stymulować ruch, a duży 
dom towarowy wybudowany na granicy ośrodka, został skierowany tyłem do 
stadionu olimpijskiego. Obiekty nie są wykorzystywane, a część z nich nawet nie 
przechodzi okresowych remontów. 

Zatoka Falliro, będąc najbliżej centrum miasta i ruchu turystycznego, też nie 
wykorzystuje swojego potencjału. Duże połacie pustych parkingów bardziej 
straszą niż zapraszają, a część z nich funkcjonuje jako dzikie wysypiska śmieci. 
Warty odnotowania jest fakt, że przestrzeń ta przed igrzyskami była tętniącą 
życiem zieloną strefą miasta268.

Centrum Helliniko w teorii stanowi bardzo ciekawą urbanistycznie część miasta. 
Opuszczone lotnisko mogłoby dzisiaj tętnić życiem, gdyby nie fakt, że cały 
region jest otoczony wysokim murem i pod stałą kontrolą firmy ochroniarskiej, 
która ma zakaz wpuszczania kogokolwiek na ten teren. Wybudowane na stałe 
stadiony stoją puste, a dyscypliny którym służyły nie są popularne w Grecji. Są 
podręcznikowym przykładem „białych słoni” (por. s. 5).

Wioska olimpijska po zakończeniu igrzysk została przekształcona w nową 
dzielnicę mieszkalną z przeważającą większością mieszkań socjalnych. Jednak złe 
skomunikowanie tej część z resztą miasta, brak infrastruktury takiej jak szkoły, 
przedszkola lub usługi powoduje, że dzielnica ta porównywana jest w Atenach do 
getta, a to z pewnością nie było intencją planistów.

Oficjalne dokumenty MKOl podkreślają, że dzięki igrzyskom Ateny zyskały 
nowe połączenia metra zdolne do przewiezienia 1 mln pasażerów dziennie 

268 A. Malone, Abandoned, derilict, coverd in graffiti and rubbish: What is left of Athens 9 billion 
Olympic ‘glory’, [online]dailymail.co.uk [dostęp: 27.05.2016]  
dostępny: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1036373/Abandoned-derelict-covered-graffiti-
rubbish-What-left-Athens-9billion-Olympic-glory.html.
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(20% mieszkańców Aten), nowe lotnisko oraz 90 km nowych dróg. Wzrosła 
jakość bazy hotelowej, regiony Faliron i Hellinikon zyskały nowe otwarcie 
na morze, a tor wioślarski w 90% został przystosowany do życia dzikich 
zwierząt stając się cennym rezerwatem przyrodniczym. W jednym zdaniu 
raport zauważa, że część obiektów została dostosowana do post-olimpijskiego 
życia, znajdując zastosowanie jako stadion piłkarski, teatr, sklep czy budynek 
administracyjny269. W 2015 roku główny najemca Stadionu Olimpijskiego, klub 
piłkarski AEK, podjął decyzję o budowie nowego obiektu. Brak odpowiedniego 
zaplecza gastronomicznego, lóż VIP i zbyt duże odległości trybun od murawy 
uniemożliwiały wykorzystanie stadionu w wymaganym zakresie.

Budżet Komitetu Organizacyjnego został przekroczony o 60% w stosunku do 
pierwotnych założeń i wyniósł 3,36 mld USD270. Wg różnych nieoficjalnych 
doniesień, całkowity koszt organizacji igrzysk w Atenach waha się od 16 do 
21 mld USD i walnie przyczynił się do kłopotów ekonomicznych całej Grecji. 
Roczne utrzymanie wszystkich obiektów sportowych, szacowane na 784 mln 
USD271 powoduje, że 11 lat po wygaszeniu znicza olimpijskiego w Atenach, 
nikt już nie liczy na zbilansowanie się rachunku ekonomicznego. Pewnym 
pocieszeniem jest fakt wzrostu liczby turystów odwiedzających Grecję, osiągając 
rekordowy poziom w 2007 roku i wcześniej wspomniana już rozbudowa 
infrastruktury, która znacząco usprawniła komunikację Aten.

Architektura - Ateny 2004

Podobnie jak to było w Rzymie w 1960 roku, wiele dyscyplin rozgrywano 
w antycznej scenerii. Zawodu w łucznictwie przeprowadzono na stadionie 
Panateńskim, trasa maratonu wiodła historyczną trasą, a konkurencje pchnięcia 
kuli postanowiono przeprowadzić na starożytnym stadionie w Olimpii, jasno 
dając światu znak, gdzie wszystko się zaczęło.

Stadion Olimpijski imienia Spirosa Louisa - zwycięzcy pierwszego maratonu 
nowożytnych igrzysk w 1896 roku - został otwarty w 1982 roku. Rozgrywano na 
nim kilka imprez lekkoatletycznych, w tym Igrzyska Śródziemnomorskie, jednak 
po wyborze miasta na organizatora zawodów stadion musiał zostać dostosowany 

269 IOC, FACTSHEET - Legacies of the Games, październik 2013, s. 4.
270 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.
271 A. Zimbalist, op.cit., s. 66.
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do wymogów olimpijskich. Prace projektowe modernizacji wszystkich obiektów 
na terenie OAKA powierzono Santiago Calatravie, który o swoim projekcie 
powiedział: „ludzie patrzą na grecką kulturę poprzez jej klasyczne tradycje, 
z jej kolumnami, architrawami i frontonami. Jednak istnieje również późniejsza 
grecka tradycja bizantyjska, wraz z jej łukami i sklepieniami. Moim zadaniem 
było wyrażenie tych tradycji w projekcie. Dla zadaszenia wielkich przestrzeni nad 
stadionem olimpijskim i welodromem nowsza tradycja bizantyjska, wydawała 
się być właściwa. Jednak układ przestrzeni publicznych - oś centralna, Agora, 
plaza i przypominająca portyk strefa wejściowa - jest bardzo klasyczna. Istnieje 
również trzecia tradycja, bardziej ogólna. Tradycja Morza Śródziemnego. Widać 
ją w krajobrazie, świetle i kolorach (z naciskiem na biały, niebieski i ochrę), 
a także w wykorzystaniu materiałów takich jak płytki ceramiczne. Dlatego można 
powiedzieć, że Olimpijski Kompleks Sportowy w Atenach ma klasyczny plan, 
bizantyjskie elewacje i ducha Morza Śródziemnego”272. 

272 S. Calatrava, The Architect Thinking, [online] oaka.com.gr [dostęp: 14.05.2015] dostępny: http://
www.oaka.com.gr/archaeological-excavations/technical-characteristics/?lang=en.

s. 182: widok stadionu z lotu ptaka. ▲  
s. 183: Stadion Olimpijski w Atenach, fot. autora. ▶
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Trybuny zostały nakryte dwoma dachami przypominającymi kształtem liście. 
Stalowa konstrukcja została przykryta transparentną warstwą z poliwęglanu, 
zdolną odbić 90% światła słonecznego. Dach zakrywa ok. 25 000 mkw trybun. 
Struktura nośna każdego liścia składa się z łuku stalowego rozciągającego się na 
długości 304 metrów i wysokości 60 metrów, do którego na cięgnach doczepiony 
jest szereg żeber podtrzymujących warstwy dachowe. Oba liście połączone na 
końcach stadionu tworząc w rzucie kształt owalu. Szacowany koszt przebudowy 
stadionu wyniósł 265 mln euro. Niestety wypowiedzenie umowy najmu przez 
drużyny piłkarskie prawdopodobnie spowoduje, że i ten obiekt (jedyny regularnie 
wykorzystywany) pozostanie bez zarządcy.

Uważanym za jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów wybudowanych 
na potrzeby igrzysk, jest hala wielofunkcyjna w zatoce Faliro. Pracownia Thymio 
Papayannis and Associates Inc. została wybrana do przygotowania zarówno 
projektu budowlanego hali - na którym rozgrywano zawody w piłce ręcznej 
oraz Tae-Kwon-Do - jak i całego założenia urbanistycznego kompleksu Faliro. 
Obiekt posiada dwa poziomy trybun, mogąc pomieścić 8000 widzów. Górna 
część została zamontowana na tymczasowej konstrukcji, zdemontowanej 
po zakończeniu igrzysk, dzięki czemu możliwe było zagospodarowanie 
i dostosowanie otwartych przestrzeni do nowych funkcji. Dolny poziom posiada 
ruchome trybuny, dzięki czemu hala może być wykorzystywana zarówno jako 
hala sportowa jak i centrum wystawienniczo-konferencyjne. Budynek składa się 
z głównej areny, oraz dwóch niższych części służących jednocześnie jako strefy 
wejścia. W okresie igrzysk budynki te służyły jako baza treningowa i zaplecze 
prasy. Owalny dach o wymiarach 130 x 90 metrów podkreśla osie budynku, a jego 
hiperboliczno-paraboliczny kształt ma za zadanie zmniejszyć optycznie wielką 
kubaturę obiektu. Środkowa, owalna część dachu została zawieszona na lekkiej 
konstrukcji z kratownic stalowych i służy do montażu nagłośnienia i oświetlenia 
hali. Cześć zewnętrzna została zawieszona na stalowych cięgnach osadzonych 
w ścianach zewnętrznych. Założeniem architektów było ulokowanie hali wzdłuż 
szerokiego deptaku zawieszonego nad autostradą, łączącego centrum miasta 
z zatoką, a jego stopniowo wzrastająca forma miała wtopić budynek w otoczenie 
tworząc jednorodną całość. Zastosowane materiały i kształty dążyły do nadania 
bryle lekkości i ograniczania wysokości, były wynikiem wnikliwej analizy 
urbanistycznej i wpisywały się w założenia planu rozwoju całego regionu. Jak 

s. 185: niedostępna Faliro Sports Pavilion Arena w Atenach w 2015 r., fot. autora. ▶
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podkreślają architekci - projekt rewaloryzacji terenów zatoki Farilo był jednym 
z najważniejszych przedsięwzięć związanych z organizacją igrzysk i w ich opinii 
w pełni udanym273.

Uzupełnieniem Olimpijskiego Kompleksu Sportowego w Atenach była 
monumentalna Agora projektu Calatravy, przypominająca formą wygięty po 
łuku kręgosłup. Ciągnie się wzdłuż północnej części kompleksu, łącząc plac przed 
stadionem lekkoatletycznym z zachodnim wejściem na teren OAKA. W jego 
projektach ważna jest geometria, struktura i natura. Świat roślin i zwierząt, 
a także ciało człowieka, jego ruch i dynamika znalazły odbicie także w tym, 
najbardziej charakterystycznym budynku-instalacji kompleksu. Ażurowa 
konstrukcja wykonana z 99 białych, stalowych łuków, w połączeniu z rozległymi 
basenami i niebieskim niebem przywodzi na myśl panoramy znane z Santorini. 
Poprzeczne elementy tworzące dającą cień pergolę ciągną się na długości prawie 
500 metrów i pozwalają ukryć przed palącym słońcem. Światło odgrywa tu 
najistotniejszą rolę. W dzień ażurowe formy tworzą geometryczne, zaskakujące 
wzory. W nocy podświetlone przęsła tworzą formę baldachimu oddzielającego 
przechodnia od mroku. Ta gra świateł o każdej porze dnia eksponuje walory 
architektoniczne dzieła, dodając jemu lekkości. 

Rzeźbiarskie formy każdego z obiektów wchodzących w skład kompleksu mają 
niewątpliwie urok i nie mogą być pomylone z twórczością żadnego innego 
współczesnego architekta. Problemem Calatravy jest jednak to, że jego projekty 
rzadko odbiegają od przyjętego ichtiologicznego pierwowzoru. Większość z  
budynków jego autorstwa posiada ten sam jaskrawo biały kolor i dynamiczne 
ażurowe formy. Powtarzalność niektórych elementów bywa rażąca jak choćby 
uderzające podobieństwo kształtów zastosowanych przy projekcie Agory 
w Atenach i L’Umbracle w Miasteczku Sztuki i Nauki w Walencji.

273 Thymio Papayannis and Associates Inc, Multi-purpose Olympic Stadium, [online] tpa.gr  
[dostęp: 26.05.2016] dostępny: http://www.tpa.gr/activities/view/16/130?lang=en.

s. 187: Agora projektu S. Calarava, stan latem 2015 roku, fot. autora. ▶



187



188



189

▲ s. 189: projekt zadaszenia Stadionu Olimpijskiego w Atenach.

▲ s. 189: szkice S. Calatravy - koncepcja zadaszenia trybun. 

◀ s. 188: elewacja i rzut Faliro Sports Pavilion Arena.

◀ s. 188: model Athens Olympic Sports Complex.
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Wykorzystanie potencjału igrzysk olimpijskich

Dokładnie po 50 latach, po Cortinie d’Ampezzo w 1956 roku,  zimowe 
igrzyska wróciły do Włoch. O organizację tych zawodów w 2006 roku starało 
się też Zakopane, jednak propozycja polskiej stolicy sportów zimowych nie 
zakwalifikowała się do wąskiego grona dwóch miast kandydatów. Do tej pory 
MKOl przyznawał organizację zawodów ośrodkom położonym w górach, 
w większości znanym resortom lub, tak jak m.in. w przypadku Squaw Valley, 
miejscom które miały możliwość stać się światowej klasy ośrodkami sportów 
zimowych. Turyn z 800 tys. mieszkańców był największym miastem, które 
organizowało zimowe igrzyska, ale był też daleko położony od gór i stoków 
narciarskich. Decyzją Włoskiego Komitetu Olimpijskiego stolica Piemontu 
została wskazana jako kandydatura Italii na gospodarza ZIO, a zwycięstwo 
w głosowaniu i wybór na organizatora zawodów został ogłoszony w 1999 
roku podczas 109 sesji MKOl. Było to pierwsze głosowanie po skandalach 
korupcyjnych związanych z wyborem Nagano i Salt Lake City na gospodarzy 
igrzysk274. Tym razem, w celu uniknięcia kontrowersji, członkowie nie mogli 
wizytować miast-kandydatów (z wyjątkiem przedstawicieli komisji oceniającej), 
a wybór musiał zostać dokonany na podstawie prezentacji przygotowanych przez 
każde z miast. 

Turyn to przykład planowania rozwoju miasta w oparciu o wielkie 
wydarzenie, które ma stać się katalizatorem przemian. Schemat dotychczas 
kojarzony z letnimi igrzyskami, miał zostać dostosowany do potrzeb miasta 
postindustrialnego, kojarzonego z przemysłem motoryzacyjnym. Turyn 
nazywany „włoskim Detroit” przeżywał wielki kryzys po tym jak Fiat zdecydował 

274 S.R.Wenn, R.K.Barney, S.G.Martyn, Tarnished Rings, The International Olympic Committee and the 
Salt Lake City Bid Scandal, Syracuse University Press, Nowy Jork 2011.

3.5 Turyn 2006
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się na przeniesieni produkcji aut, likwidując tym samym 
ok 110 tys. miejsc pracy. Władze miasta uznały, że 
należy większy nacisk położyć na turystykę i w tym 
kierunku rozwijać potencjał miasta. Podobnie jak 
w Barcelonie, w przypadku której igrzyska olimpijskie 
miały być tylko przyśpieszeniem od lat planowanych 
inwestycji, Turyn chciał wykorzystać zawody 
do realizacji kosztownych prac modernizacyjnych, 
które i tak były zapisane w długofalowym programie 
rozwoju tego regionu. Wprowadzenie pod ziemię 
dzielącej miasto na pół linii kolejowej, budowa metra 
czy poprowadzenie nowych dróg szybkiego ruchu 
to tylko część z inwestycji infrastrukturalnych, które 
miały usprawnić funkcjonowanie miasta. W 2000 
roku został opracowany dokument pt.: „Plan Rozwoju 
Turynu”, obejmujący 6 strategicznych celów, a które 
miały być osiągnięte dzięki 84 celowym projektom 
i inwestycjom275.  Te cele to 1) integracja obszaru 
metropolitalnego w nowoczesny międzynarodowy 
system; 2) stworzenie metropolitalnego zarządu; 3) 
stworzenie strategicznych zasobów poprzez systemy 
badań i szkoleń; 4) promowanie przedsiębiorczości; 5) 
promowanie Turynu jako miasta kultury, sportu, handlu 
i turystyki; 6) poprawienie jakości przestrzennej miasta. 

Prezes komitetu organizacyjnego w Turynie, Cesare 
Vaciago powiedział, że igrzyska olimpijskie nie 
są niczym nowym i wszystko w nich zostało już 
wynalezione. Najwięcej czasu w trakcie przygotowań 
powinno się poświęcić na wprowadzania do życia 
marzeń, jak miasto powinno wyglądać po zakończeniu 
zawodów, mieszając to i łącząc z potrzebami 
mieszkańców w dobie postolimpijskiej. W tym celu 

275 Associazione Torino Internazionale, The strategic plan of Torino 
2000 - 2010, [online] torino-internazionale.org [dostęp: 24.08.2015] 
dostępny: http://images.torino-internazionale.org/f/Editoria/SP/
SP.pdf.

5 i więcej obiektów 

4 obiekty

3 obiekty

2 obiekty

1 obiekt

LEGENDA
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należało przeprowadzić ćwiczenie: nie wyobrażaj sobie tego co musisz zrobić 
zaczynając od dzisiaj, tylko wyobraź sobie, że dzisiaj jest ceremonia otwarcia 
i zacznij się cofać w czasie276. 

Za przygotowanie obiektów odpowiedzialny był Venue Management - Zarząd 
Budynków Olimpijskich. Każdy z budowanych lub dostosowywanych obiektów 
miał menedżera, który kontrolował postęp prac. Z wykształcenia byli to głównie 
planiści z odpowiednim doświadczeniem potrzebnym do sprawnego zarządzania 
projektem. W trakcie projektowania, mając także na uwadze funkcjonowanie 
obiektów po zakończeniu igrzysk, menedżerowie byli wspierani przez doradców 
pracujących przy wielkich sportowych projektach olimpijskich w Salt Lake 
City 2002, Atenach 2004 czy Bormio 2005 gdzie odbyły się mistrzostwa świata 
w narciarstwie alpejskim. Współpraca znających lokalne warunki planistów 
z zewnętrznymi ekspertami od projektów wielkoskalowych miało być siłą tego 
projektu, zarówno w redukcji kosztów jak i osiąganiu niezbędnych porozumień277. 

Turyn 2006 - Tutaj króluje pasja

Zawody rozgrywano na 15 obiektach zlokalizowanych w 8 ośrodkach, 
oddalonych od Turynu o 35-80 km. Większość z obiektów była gotowa 
w 2005 roku. Kluczowym elementem w procesie przygotowywania igrzysk, 
było przeprowadzenie 20 kontrolnych imprez, w tym 14 mistrzostw świata 
i dwukrotnie mistrzostwa Europy. Ceremonia otwarcia i zamknięcia została 
zorganizowana na stadionie olimpijskim, obiekcie wybudowanym w 1933 roku 
i służącym jako stadion piłkarski. Na czas igrzysk ilość miejsc na stadionie 
został zwiększona do 35 tys, dzięki instalacji 9 tys. tymczasowych miejsc278. Małą 
pojemność stadionu miała rekompensować jego lokalizacja w centrum miasta, 
umożliwiająca łatwy dostęp zarówno komunikacją publiczną jak i prywatną. 

Obok stadionu została wybudowana hala widowiskowo-sportowa Pala 
Alpitour279. Architektem wybranego w drodze międzynarodowego konkursu 
obiektu, był Arata Isozaki, znany m.in. z projektu hali Palau Sant Jordi, 
wybudowanej na igrzyska olimpijskie w Barcelonie w 1992. Powstał budynek 

276 TOROC, XX Olympic Winter Games - Torino 2006, Turyn 2006, s. 34.
277 Ibidem, s. 50.
278 Ibidem, s. 104.
279 Pierwotna nazwa przed uzyskanie sponsora tytularnego brzmiał Torino Palasport Olimpico.
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na rzucie prostokąta, pokryty tłoczonymi, polerowanymi płytami ze stali 
nierdzewnej. Jak podkreślał sam autor projektu: „obiekt stanowi prawdziwą 
fabrykę imprez, jest całkowicie elastyczny i można dostosować go do każdego 
rodzaju potrzeb. Jest czymś w rodzaju magicznego pudełka, przeznaczonego 
dla niemal nieskończonej ilości wykorzystań. Od lodowiska, po zawody 
lekkoatletyczne. Od koncertów, poprzez targi i sympozja aż po parady i spotkania 
religijne”280. Przy Lingotto281, zamkniętej w 1982 roku fabryce Fiata, powstała 
jeszcze jedna nowa hala - Torino Oval Lingotto, w której rozgrywano zawody 
w łyżwiarstwie szybkim, a która obecnie funkcjonuje głównie jako hala targowa 
i uzupełnia ofertę centrum Lingotto.

Największym problemem organizatorów było połączenie Turynu z ośrodkami 
górskimi, z których większość połączona była wąskimi, dwukierunkowymi 
i krętymi drogami. Zawodnicy narzekali także na poziom dopingu i puste 
trybuny podczas niektórych konkurencji282.

Dziedzictwo olimpijskie w Turynie

Dwa miesiące przed otwarciem ZIO w Vancouver, kanadyjski dziennikarz wrócił 
do Turynu sprawdzić, jak wygląda miasto po 4 latach od igrzysk. I choć w mieście 
nie było widać już śladu po tamtych wydarzeniach, to odczucia władz miasta były 
pozytywne. Udało się im zmieniać miasto, które dotychczas postrzegane było jako 
brzydsza siostra Wenecji, Rzymu czy Florencji, które przewodniki turystyczne 
omijały szerokim łukiem i które wśród samych Włochów było obiektem żartów, 
w prężny ośrodek akademicko-turystyczny283. Nie jest to tylko zasługa olimpiady, 
ale będąc elementem szerszego planu, zakrojonego w dłuższej perspektywie 
czasu, umożliwiła przyśpieszenie niektórych inwestycji.

280 Pala Alpitour, [online] palaalpitour.it [dostęp: 25.08.2015]  
dostępny: http://www.palaalpitour.it/?page_id=10.

281 Budynek fabryczny Fiata, wybudowany w latach 1916-23, był w tamtym czasie jednym 
z najbardziej nowatorskich obiektów przemysłowych na świecie. Każda z pięciu kondygnacji 
obiektu służyła innemu procesowi w budowie samochodu, a gotowy model testowany był 
na specjalnie stworzonym torze na dachu budynku. Le Corbussier nazwał Lingotto jednym 
z najbardziej imponujących obiektów przemysłowcy, oraz wytyczną w procesie planowana miasta.

282 L. Zinser, Italians End Up Treating the Games Like Their Own, [online] nytimes.com  
[dostęp: 25.08.2015]  
dostępny: http://www.nytimes.com/2006/02/27/sports/olympics/27olympics.html?_r=0.

283 G. Meggs, Torino, After It’s Olympics, [online] thetyee.ca [dostęp: 25.08.2015]  
dostępny: http://thetyee.ca/Opinion/2009/08/31/TorinoOlympics/.
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Oficjalne dokumenty MKOl podają, że dzięki zimowym igrzyskom w Turynie 
zostały wybudowane nowoczesne obiekty sportowe, które po zakończeniu 
zawodów gościły 187 imprez, w tym mistrzostwa świata w szermierce, 
w saneczkarstwie oraz w łyżwiarstwie figurowym, a także Uniwersjadę na 
którą przyjechało ponad 2000 młodych zawodników. Igrzyska pomogły zatrzeć 
industrialny charakter miasta i pokazać je jako miasto nowoczesnych technologii 
i ciekawej oferty turystycznej, dzięki czemu wzrosła o 100-150 tys. liczba 
turystów rocznie odwiedzających to miasto. Wprowadzony program HECTOR 
(HEritage Climate TORino) jeszcze na etapie przygotowywania do igrzysk 
i w ich trakcie, pozwolił na poprawienie jakości środowiska, redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, a także przygotowanie zrównoważonych projektów284.

Jednak nie wszystkie obiekty poolimpijskie są w idealnym stanie. Wioska 
olimpijska, złożona z 3 stref (parkingu, obiektu handlowo-informacyjnego, 
budynków mieszkalnych gdzie zakwaterowani byli sportowcy) jest zupełnie 
pozbawione życia i nie widać by miasto miało pomysł jak tą kwestię rozwiązać. 
Wybudowany w 1936 roku targ, z charakterystycznymi żelbetowymi łukowatymi 
podcieniami, który przez dziesięciolecia służył drobnym przedsiębiorcom 
i sprzedawcom jarzyn i owoców, został w całości odnowiony i dostosowany do 
potrzeb olimpijskich. Jednak wraz z modernizacją obiektu zupełnie zatraciła 
się jego pierwotna, targowa rola, a koszt wynajmu nowoczesnych przestrzeni 
uniemożliwił prowadzenie małego handlu i spowodował wymarcie całej 
przestrzeni. Most wantowy (s. 175), wizytówka nowoczesnej dzielnicy, łączy 
targ z chętniej odwiedzanym przez mieszkańców centrum Lingotto. Niestety 
wbrew założeniom planistów, most nie jest łącznikiem między dwoma prężnie 
funkcjonującymi ośrodkami handlu, ale stał się mostem donikąd. Jedynie bloki 
mieszkalne, przekształcone w części na mieszkania socjalne, zostały szybko 
po olimpiadzie zasiedlone. Brak odpowiedniego zarządcy doprowadził do 
pogorszenia się stanu technicznego części tych budynków. Skocznia narciarska 
w Pragelato wraz z nowoczesnym obiektem łączącym w sobie hotel i trybuny 
stoi od 2009 roku opuszczona z zalegającą grubą warstwą kurzu w każdym 
pomieszczeniu hotelowym. Największym problemem  każdego miasta goszczącego 
zimowe igrzyska są tory do saneczkarstwa. Obiekt wybudowany w Cesana Pariol 
ze względu na koszty utrzymania, a także toksyczne dla środowiska, 50 tonowe 
zapasy amoniaku służące do zamrażania toru, na gromadzenie których nie wyraził 

284 IOC, FACTSHEET - Legacies of the Games, 2013, s. 9.
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zgody Minister Środowiska, musiał zostać zamknięty w 2012 roku, a władze 
miasteczka planują wyburzenie jedynego homologowanego toru we Włoszech285.

Budżet komitetu organizacyjnego zanotował deficyt w wysokości 33 mln 
USD i ostatecznie zamknął się w kwocie 1,33 mld USD286. Całkowity koszt 
inwestycji służących igrzyskom w sposób pośredni lub bezpośredni, szacowana 
jest na 4,1 mld USD287.Podobnie jak w przypadku Barcelony, większość tej 
kwoty została wykorzystana na inwestycje pozasportowe i w obu przypadkach 
igrzyska olimpijskie były pretekstem do przyśpieszenia zmian i transformacji 
urbanistycznych. Różni te miasta jednak udział w finansowaniu zawodów sektora 
prywatnego. W przypadku Turynu było to tylko 8% całego budżetu. 

Architektura - Turyn 2006

Turyn, był pierwszym tak dużym miastem, któremu przyznano organizację 
zimowych igrzysk. Posiadał rozbudowaną infrastrukturę, zaplecze i bazę 
hotelową. Były to jednak obiekty przez lata niemodernizowane i odstające od 
wymagań jakie stawiały organizatorom federacje sportowe. Istniejący stadion, na 
którym do 1990 roku rozgrywały swoje mecze dwie najlepsze turyńskie drużyny 
piłkarskie, zdecydowano częściowo odnowić, zrewitalizować i rozbudować 
o wymagane przepisami funkcje. Dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, 
całkowity koszt modernizacji udało się zamknąć w relatywnie niskiej kwocie 36 
mln euro. Prace polegały na odnowie wszystkich elementów konstrukcyjnych 
oraz całkowitą zmianę układu funkcjonalnego poprzez wprowadzenie nowych 
elementów architektonicznych tj. budowa nowego, 3-go pierścienia trybun, 
pełnego zadaszenia nad miejscami siedzącymi, parkingu podziemnego oraz 
nowej, zmodernizowanej struktury na zewnątrz budynku. Rewaloryzacji 
poddano także Torre Marathon - wieży zlokalizowanej przy północno-zachodniej 
trybunie stadionu. Dzięki trzeciemu pierścieniowi trybun (które zmieszczono 
w bryle istniejącego stadionu) udało się na tym obiekcie utworzyć 26 tys. miejsc 
siedzących wobec 65 tys. miejsc stojących przed przebudową. Stadion spełniał 
wszystkie ówczesne wymagania bezpieczeństwa i był pierwszym tego typu 

285 A. Taylor, Could Whistler’s track suffer Torino’s fate? - sliders lament decision to dismantle 2006 track, 
[online] piquenewsmagazine.com [dostęp: 26.08.2015] dostępny: http://www.piquenewsmagazine.
com/whistler/whistlers-track-suffer/Content?oid=2384786.

286 P. Bondonio, N. Campaniello, Torino 2006, An Organisational and Economic, Omero Universita di 
Torino, 2006.

287 B. Flyvbjerg, A. Stewart, op. cit.
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obiektem we Włoszech. Wszystkie poziomy połączono klatkami schodowymi 
i szybami windowymi posiadającymi autonomiczną, niezależną od istniejącej 
struktury konstrukcję. Szeroki trakt umożliwiły zwiększenie przepustowości 
dróg ewakuacyjnych, co znacząco wpłynęło na poziom bezpieczeństwa 
obiektu. Wejście na trybuny zapewniają dodatkowe 10 tuneli rozmieszczonych 
zgodnie z geometrią i strukturą stadionu. Dach, o lekkiej konstrukcji stalowej, 
dla poczucia lekkości został w części pokryty transparentnym materiałem, 
a częściowo pełnym dla ochrony przed nadmiarem słońca. Zewnętrzna 
struktura została odrestaurowana, i uzupełniona o nowe elementy konstrukcyjne 
składające się z żelbetowych kolumn podtrzymujących zadaszenie. Największe 
jednak zmiany pojawiły się we wnętrzach budynku. W części południowo-
zachodniej zaprojektowano miejsca dla usług i handlu. Zachowano istniejące 
centrum medycyny sportowej. Na poziomie parteru pojawiły się nowe szatnie, 
ambulatorium, baza treningowa, centrum prasowe oraz stanowisko policji 
i straży pożarnej. Na pierwszym poziomie przewidziano sale gimnastyczne i część 
strefy handlowo-usługowej. Parking podziemny obejmował miejsca na 109 aut 
i połączony był ze zjazdem dla autokarów dowożących sportowców. 

 „Jakakolwiek ingerencja w obiekt wysokiej jakości architektoniczno-
urbanistycznej, jakim niewątpliwie był stadion miejski, wymaga szacunku dla 
złożoności problemu i jego dogłębnej analizy. To również droga by docenić 
złożoną wartość formalną i architektoniczną budynku, ukrytą za jego aktualnym/
fatalnym stanem technicznym, wynikającym z zaniedbań i wielokrotnych 

s. 198: wnętrze Stadio Olimpico di Torino. ▲  
s. 199: Stadio Olimpico di Torino w 2014 roku, fot. autora. ▶
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nieprzemyślanych ingerencji (Stadion im. Mussoliniego, później Stadion 
Miejski, został zbudowany na potrzeby uroczystości XI lecia wprowadzenia 
faszyzmu obchodzonego w 1936 roku w Turynie). Wychodząc od starannej 
lektury formy i geometrii stadionu, zamierzeniem projektanta (Giovanni Cenna) 
było wprowadzenie nowych elementów, tak by uzupełniały i wieńczyły projekt 
w sposób jak najbardziej zgodny, uwzględniając go o trzeci, zadaszony pierścień 
trybun. Wszystkie dodane elementy są kształtowane w formie naturalnej 
i logicznej kontynuacji istniejącej architektury. Zasada ta stanowiła główną 
wytyczną projektową. Jest to zatem z jednej strony projekt konserwatorski, 
konieczny ze względu na złą kondycję  budynku, jak i rewaloryzacja układu 
funkcjonalnego całego założenia”288. 

Obok stadionu postanowiono wybudować nowoczesną halę wielofunkcyjną, 
której projektanta wyłoniono w międzynarodowym konkursie architektonicznym. 
Ciężka i surowa bryła Palahockey, zaprojektowana przez Arata Isozaki i Pier 
Paolo Maggiore, miała wpisać się w istniejącą tkankę, której kształt nadaje 
historyczny i wizjonerski na tamte czasy stadion olimpijski. O ile głównymi 
bohaterami na scenie stworzonej w 1934 roku były bryły stadionu i wieży, w 2006 
roku głównymi bohaterami stała się przestrzeń wraz z rozległymi błoniami 
nowych, całkowicie przeprojektowanych ogrodów olimpijskich. 

288 G. Cenna, Stadio Olimpico Torino - Descrizione progetto, [online] giovannicenna.it  
[dostęp: 30.05.2016]  
dostępny: http://www.giovannicenna.it/portfolio-articoli/stadio-olimpico-torino.

s. 200: rozświetlona elewacja Palahockey. ▲ 
s. 201: detal elewacji Palahockey w 2015 r., fot. autora. ▶
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„Z punktu widzenia kompozycyjnego, urbanistycznego jak i architektonicznego, 
kompleks olimpijski porusza problem redefinicji scenariusza przestrzennego 
w przemianach jakie zaszły w tej części miasta, zaczynając od mistrzostw świata 
w piłce nożnej aż po igrzyska olimpijskie w 2006 roku. Układ zdeterminowany 
jest przez elementy istniejące. Dominantą jest wieża w swej bezdyskusyjnej 
wertykalności, stary stadion określa wysokość zabudowy (15m) do którego 
dopasowuje się bryła hali do hokeja. Projekt Arata Isozaki i Pier Paolo Maggiore 
to nie tylko miejska architektura wpisana w organizm miejski i jej panoramę, 
ale przede wszystkim architektura metropolitalna, powołana do tego by 
przeprojektowywać otaczający kontekst okazując go w szerszej perspektywie 
nowych funkcji i obrazów. Z tego względu budynek wpisuje wpisuje się 
w tendencję współczesnej kultury projektowej, zgodnie z którą architektura 
jest przestrzenią pełniącą funkcję społeczną. Miasto staje się obszarem 
rozwoju zurbanizowanego i zaprogramowanego poprzez obecność dzieła 
architektonicznego, stworzonego po to by w swej doskonałej funkcjonalności stać 
się osią dynamicznych i kreatywnych przemian”289. Technologia spowodowała 
że igrzyska olimpijskie z imprezy o charakterze sportowym, przekształciły się 
w wydarzenie medialne, za którym architektura musiała podążyć. Budynek 
dzięki swojej elastyczności, ruchomym ścianom i demontowalnym trybunom 
może zostać dostosowany do każdej formy wydarzenia, czy to o charakterze 
sportowym, muzycznym czy wystawienniczym. Ta dowolność w kształtowaniu 
wnętrz powoduje, że hala jest w częstym użyciu i w tej formie jest przykładem 
pozytywnego dziedzictwa olimpijskiego.

Okolica miasteczka olimpijskiego i wioski olimpijskiej posiadają niską 
i średniowysoką zabudowę. Na tym tle wyraźnie wybija się kładka piesza, łącząca 
wioskę olimpijską z centrum Lingotto. Budowa kładki była koniecznością, bo 
tylko w ten sposób można było połączyć te dwie strefy rozdzielone szerokim 
pasem kolejowym i ulicą. Wielki stalowy łuk, na którym wisi konstrukcja 
mostu, wznosi sie na wysokość 69 metrów, ma 55 metrów szerokości i dla 
podkreślania jego niezwykłości, pomalowano go na czerwono. Długa na 
400 metrów kładka stała się symbolem igrzysk i całego regionu Piemonte. 

289 M. Vitta, Il PalaHockey, la fabbrica degli avvenimenti, [online] pierpaolomaggiora.com 
[dostęp:30.05.2016]  
dostępny: http://www.pierpaolomaggiora.com/.

s. 203: zdjęcia satelitarne pokazujące przemiany w rejonie Stadionu Olimpijskiego:      
od góry: 2002 r., projekt, 2015 r. ▶
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Autor mostu - Hugh Dutton - inspirował się przy projekcie licznymi łukami 
podcieni biegnących wzdłuż głównych ulic Turynu. Zastosowanie tego kształtu 
w połączeniu z wantami podtrzymującymi kładkę, stabilizuje łuk i pozwala 
na równomierne rozłożenie jego masy. Podobna zasada rozprowadzenia sił 
występuje np. w kole rowerowym. Idea wybudowania symbolu pojawiła się na 
etapie tworzenia planu przestrzennego dla tej części miasta i była wymogiem 
w ogłoszonym konkursie, który miał wyłonić głównego architekta na projekt 
wioski olimpijskiej. Zwycięzca konkursu i koordynator prac przy tym projekcie, 
Benedetto Camerana powiedział, że już na samym początku wskazywał most 
jako potencjalnie najciekawszy element urbanistyczny tego założenia. Dlatego do 
współpracy zaprosił Hugh Duttona, który jego zdaniem gwarantował unikalność 
tej konstrukcji. „Znałem już wcześniej jego wspaniałe projekty. Zaczynał jako 
architekt, później nawiązał współpracę z Peterem Ricem, jednym z najlepszych 
inżynierów XX wieku. Hugh i Peter pracowali już nad projektem mostu 
zawieszonym na łuku. Dlatego, posiadając już pewne doświadczenie, potrafili 
rozwiązać zaproponowany przeze mnie kształt, a moja rola ograniczała się tylko 
do nadzorowania pracami”290. Nadwieszenie nad torami kolejowymi i połączenie 
strefy przemysłowej z handlową miało także symbolizować przekształcanie 
charakteru miasta z industailnego na uniwersytekcie i usługowe. „Kiedy 
spoglądam wstecz i wspominam pracę nad projektem, jeszcze bardziej doceniam 
wkład naszego czerwonego łuku w proces przekształcania Turynu. Łuku, który 
stał się symbolem optymizmu i odbudowy”291.

Wykorzystanie potencjału igrzysk olimpijskich

290 Spazio Mondo, The Olympic Arch of Turin - Descrizione progetto, [online] spaziomondo.com 
[dostęp: 30.05.2016]  
dostępny: http://www.spaziomondo.com/project_The_Olympic_Arch_of_Turin.cfm.

291 Ibidem.

s. 204: szkic ideowy „łuku turyńskiego”. ▲ 
s. 205: wioska olimpijska w Turynie w 2015 r.; fot. autora. ▶
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s. 206-207, góra: elewacje Stadio Olimpico di Torino oraz Palahockey. ▲
 s. 206, dół: rzut i przekroje Palahockey. ▲ 

s. 207, przekrój przebudowywanego Stadio Olimpico di Torino. ▶
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s. 208: szkic ideowy „łuku turyńskiego”. ▲ 

s. 209: projekt konkursowy Palahockey. ▶
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Londyn - miasto będące jedną ze stolic świata, zarówno pod względem 
finansowym292, turystycznym293 czy kulturalnym294 - był dwukrotnie przed 2012 
rokiem gospodarzem igrzysk, a każda z imprez była organizowana przez anglików 
w nadzwyczajnych okolicznościach. 

W 1908 roku igrzyska miały się odbyć w Rzymie, jednak przez erupcję Wezuwiusza 
w kwietniu 1906 roku, Włosi musieli zmienić swoje priorytety, w pierwszej kolejności 
kierując środki do odbudowy zniszczonych miast w wyniku działania wulkanu. 
W tej sytuacji MKOl zwrócił się do Londynu z prośbą o przeprowadzenie IV Igrzysk 
Olimpijskich. Choć czasu zostało bardzo niewiele, Anglikom udało się w mniej niż 
10 miesięcy wybudować pierwszy dedykowany stadion - White City Stadium. Po 
raz pierwszy odbył się też przemarsz wszystkich reprezentacji podczas ceremonii 
otwarcia. W zawodach w 1908 roku uczestniczyło 1971 sportowców, rywalizujących 
w 110 konkurencjach. Przy tych igrzyskach wykorzystano 13 stadionów i aren.

40 lat później sytuacja była nie mniej wyjątkowa. Po zakończeniu II WŚ, w 1946 
roku postanowiono, że pierwsze powojenne igrzyska odbędą się ponownie 
w Londynie. Ponieważ Wielka Brytania przeżywała kryzys, racjonowaniu 
podlegały wszystkie niezbędne do życia produkty, część Londynu zniszczyły 
bombardowania, a wielu mieszkańców było bez dachu na głową, igrzyskom 

292 Piąte najbogatsze miasta świata wg serwisu financesonline.com , [online] financesonline.com [dostęp: 
26.08.2015] dostęp: http://financesonline.com/10-wealthiest-cities-in-the-world-its-not-new-york-or-
london-at-the-top/.

293 Najchętniej odwiedzane miasto na świecie (ponad 18 mln turystów rocznie wg serwisu 
cntraveler.com, [online] cntraveler.com [dostęp: 26.08.2015] dostęp: http://www.cntraveler.com/
galleries/2015-06-03/the-10-most-visited-cities-of-2015-london-bangkok-new-york/1).

294 Stolica kulturalna świata wg serwisu independent.co.uk, [online] independent.co.uk  
[dostęp: 26.08.2015] dostęp: http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/london-
capital-of-the-world-766661.html.

3.6 Londyn 2012
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towarzyszyły liczne protesty i pytania o sens organizacji 
imprez w sytuacji, w której jest tyle innych pilniejszych 
wydatków. Okoliczności spowodowały, że zawody te 
nazwano „olimpiadą oszczędności”295. Przez kolejne lata 
żadne z miast Wielkiej Brytanii nie aspirowało do roli 
gospodarza igrzysk. Dopiero w latach 80-tych Brimingham 
przygotowało aplikacje do goszczenia zawodów w 1992 
roku. Później dwukrotnie Manchester starał się o igrzyska 
w 1996 i 2000 roku. Jednak żadna kandydatura nie była 
nawet blisko zwycięstwa w głosowaniach członków MKOl. 
Sytuacja zmieniła się dopiero w czerwcu 2005 roku, 
kiedy podczas 117 sesji MKOl w Singapurze, Londyn 
w głosowaniu na gospodarza XXX Igrzysk Olimpijskich 
pokonał takie potęgi jak: Paryż (w ostatniej rundzie 
głosowań przewaga Londynu wynosiła jednie 4 głosy), 
Nowy Jork, Madryt czy Moskwę. 

Igrzyska olimpijskie po raz trzeci w Londynie

Pierwsze dyskusje na temat potencjalnego aplikowania 
Londynu o igrzyska w 2012 roku pojawiły się już 
w 1997 roku podczas kwartalnego spotkania członków 
Brytyjskiego Komitetu Olimpijskiego (BOA). 4 grupy 
spotykały się cyklicznie w latach 1998-2000 przygotowując 
pierwsze szkice. Ustalono, że w pierwszej kolejności, by 
wniosek miał jakiekolwiek szanse i znamiona realności, 
muszą w organizację włączyć się: władze państwa 
(udzielając gwarancji finansowych i politycznych), władze 
miasta (zapewniając odpowiednie tereny pod przyszłe 
inwestycje oraz transport), BOA udzielając gwarancji 
wspierania tej kandydatury i przesłania jej do MKOl 296. 

Kluczową kwestią na tym etapie przygotowań była 
niepewność co do tego jak będzie wyglądał projekt 

295 S.Halliday, The Austerity Olympics, [online] historytoday.com [dostęp: 29.08.2015]  
dostępny: http://www.historytoday.com/stephen-halliday/austerity-olympics.

296 LOCOG, London 2012 Olympic Games Official Report, Volume 1, London 2012, s. 17.

5 i więcej obiektów 

4 obiekty

3 obiekty

2 obiekty

1 obiekt

LEGENDA



213

Te
nn

is
 a

nd
 C

ro
qu

et
 C

lu
b

Ea
rls

 C
ou

rt
 E

xh
ib

iti
on

 C
en

tr
e

H
or

se
 G

ua
rd

s 
Pa

ra
de

H
yd

e 
Pa

rk

Lo
rd

's
 C

ric
ke

t G
ro

un
d

M
ar

at
ho

n 
Co

ur
se

W
em

bl
ey

 A
re

na

W
em

bl
ey

 S
ta

di
um

Ex
Ce

L

G
re

en
w

ic
h 

Pa
rk

N
or

th
 G

re
en

w
ic

h 
A

re
na

Ro
ya

l A
rt

ill
er

y 
Ba

rr
ac

ks

A
qu

at
ic

s C
en

tr
e

Ba
sk

et
ba

ll 
A

re
na

BM
X 

Tr
ac

k

Co
pp

er
 B

ox

Ve
lo

dr
om

e

Ri
ve

rb
an

k 
A

re
na

O
ly

m
pi

c 
St

ad
iu

m

W
at

er
 P

ol
o 

A
re

na

Le
e 

V
al

le
y 

W
hi

te
 W

at
er

 C
en

tr
e

H
ad

le
ig

h 
Fa

rm

Ce
nt

ra
l Z

on
e

Ri
ve

r Z
on

e

O
ly

m
pi

c 
Pa

rk
 Z

on
e

Et
on

 D
or

ne
y

W
im

bl
ed

on

W
ey

m
ou

th
 a

nd
 P

or
tla

nd
 

N
at

io
na

l S
ai

lin
g 

A
ca

de
m

y

10km

40km

30km

20km

10km

5km

50km



214

stadionu Wembley, a który rozważany był jako główna arena wydarzeń. Powstał spór 
między Angielską Federacją Piłki Nożnej (FA), a BOA. FA chciała by nowy obiekt był 
dedykowany piłce nożnej i nie przewidywała instalacji urządzeń lekkoatletycznych 
pogarszających widoczność murawy297. W 1999 roku przedstawiono projekty 
nowego stadionu, który zakładał budowę tymczasowych trybun, umożliwiających 
przekształcenie stadionu z piłkarskiego w lekkoatletyczny. Projekt został krytycznie 
oceniony ze względu na koszt rozwiązania oraz jego innowacyjność, która w tym 
wypadku pozostawiała wiele niewiadomych. W efekcie przedłużających się rozmów, 
BOA zdecydował o budowie nowego stadionu. Z powodu nie dotrzymywania terminów 
i braku przygotowania odpowiedniego obiektu, Londyn stracił na rzecz Helsinek 
możliwość organizacji lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2005 roku 298.

W 2002 roku w Izbie Gmin został przedstawiony raport na temat przygotowań 
Londynu do organizacji największej na świecie imprezy sportowej, oraz szans jakie 
to przedsięwzięcie daje dla całego kraju. W raporcie zauważono, że niepokojące jest 
wycofanie się BOA z organizacji igrzysk na stadionie Wembley. W związku z tym, 
zanim zostaną podjęte pierwsze wiążące decyzje,  należy bardzo dobrze przemyśleć 
kwestię budowy nowego obiektu, wraz z uwzględnieniem kosztów jego rozbiórki 
po zakończeniu zawodów299. Wśród zalet organizacji zawodów raport nie odkrywa 
niczego nowego i były to m.in obietnice poprawy infrastruktury, wzrost atrakcyjności 
miasta i państwa, nowe miejsca pracy oraz dwukrotnie podkreślony fakt poprawy 
samopoczucia i dumy całego narodu. Kolejny raport Izby Gmin z 2007 stawia już 
konkretne cele jakimi są: stworzenie z Wielkiej Brytanii światowego lidera sportu, 
przekształcenie wschodniego Londynu, zainspirowane młodych ludzi do aktywności, 
uczestnictwa w wydarzeniach i wolontariatu, stworzenie z Parku Olimpijskiego 
modelowego przykładu eco-miasta oraz pokazanie światu, że Wielka Brytania to 
kreatywny, gościnny kraj zarówno do życia jak i prowadzenia biznesu300.

Wszystkie 30 stadionów wybudowano na czas, a przed rozpoczęciem igrzysk 
na obiektach przeprowadzono 42 imprezy testowe. Tereny na których powstał 
park olimpijski wymagały wielkich prac przygotowawczych. Dzika rozbudowa i  

297 D. Bares, 101,000 capacity or new Wembley, [online] theguardian.com 17.10.1999  
[dostęp: 29.08.2015] dostępny: http://www.theguardian.com/football/1999/oct/17/newsstory.sport.

298 LOCOG, London 2012 Olympic Games Official Report, Volume 1, Londyn 2012, s. 17.
299 House of Commons, A London Olympic Bid for 2012, Third Report o Session 2002-03, House of 

Commons, Londyn, 21.01.2003.
300 House of Commons, The budget for the London 2012 Olympic and Paralympic Games, Fourteenth 

Report of Session 2007-08 , House of Commons, Londyn, 22.04.2008, s. 14.
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przemysłowy charakter miejsca przez ponad 200 lat niszczył tą przestrzeń. Skażone 
grunty przemysłem ciężkim wymagały wymiany. Linie wysokiego napięcia, 
siatka dróg i torów kolejowych wymagały przebudowy, a zanieczyszczone kanały 
należało oczyścić i wpisać w planowaną rozbudowę dzielnicy. W wyniku konkursu 
do przygotowania projektu rozbudowy została zaproszona pracownia EDAW 
(od 2005 roku część AECOM), która nie zaproponowała konkretnych projektów 
aren, ale w formie opisowej dała wytyczne jak poszczególne budynki powinny 
być zaprojektowane i jaki powinien być ich los po zakończeniu zawodów. Takie 
podejście spotkało się z dużą aprobatą jury konkursowego, które doceniło fakt, 
że praca koncentrowała się na procesie i metodach osiągnięcia odpowiedniego 
efektu, a nie na końcowym rezultacie. Tworzyła ramy dla dobrej rozbudowy 
i koncentrowała się na kluczowych aspektach zgodnie z którymi można było 
planować szczegółowe inwestycje. Projekt był unikatowy także z tego względu, że 
pokazywał, jak powinna wyglądać ta dzielnica w 2030 roku i od tej wizji należało 
kontynuować prace projektowe we wstecznej chronologii - najpierw projektowanie 
długoterminowe, a dopiero potem dostosowanie obiektów do wymagań igrzysk. 

Zatwierdzony plan rozbudowy parku zakładał wykorzystanie cieków wodnych jako 
głównych osi kompozycyjnych całego założenia. Połączono wschodni i zachodni 
brzeg doliny Lea nową siatką dróg, co w połączeniu z północno południowym 
układem rzek utworzyło strefy całego miasteczka olimpijskiego. Areny olimpijskie 
zostały połączone szerokimi traktami pieszymi, mogącymi pomieścić wielkie 
masy ludzi przemieszczających się między obiektami. Po zakończeniu igrzysk 
teren miał zostać przekształcony w zieloną część miasta. W tym celu tymczasowe 
budynki planowano usunąć, a pozostałe zmniejszyć do wielkości odpowiadającej 
potrzebom mieszkańców. Redukcja gabarytów nie dotyczyła tylko budynków, ale 
także infrastruktury i przestrzeni publicznych - planowano zwęzić promenady na 
rzecz terenów zielonych, a także zmniejszyć szerokości mostów w parku. 

Najbardziej na przyszłość nastawione igrzyska w historii

Słowo „dziedzictwo” (legacy) zostało odmienione przez wszystkie możliwe 
przypadki i użyte w każdej możliwej formie. Począwszy od pierwszego 
raportu z 1997 aż po ostatnie raporty i artykuły traktujące o XXX Igrzyskach 
Olimpijskich, podkreślają, że najwięcej wysiłku zostało włożone w osiągnięcie 
pozytywnego dziedzictwa olimpijskiego. 



216

Cztery lata to oczywiście niewystarczający czas by móc ocenić wpływ igrzysk na 
miasto, ale pewne tendencje już są zauważalne. Pierwszym celem jaki postawili 
sobie organizatorzy, było stworzenie z Wielkiej Brytanii światowego lidera 
sportu amatorskiego. W sierpniu 2015 roku w Brytyjskich gazetach pojawiła 
się informacja, o gwałtownie malejącym odsetku anglików uprawiających sport 
przynajmniej półgodziny w ciągu tygodnia. Co gorsza, największy spadek 
zanotowano w grupie o najniższym statusie społeczno-ekonomicznym301. 
Obietnica, że Londyn będzie pierwszym gospodarzem igrzysk, które pozostawią 
zdrowe, sprawne fizycznie społeczeństwo, jest w dużym niebezpieczeństwie. 

Kolejnym celem było przekształcenie i regeneracja terenów wschodniego 
Londynu. Program zakładał budowę 12 000 mieszkań i stworzenie 10 000 
miejsc pracy. W połowie 2013 roku, plany zostały zweryfikowane a szacunkowa 
liczba mieszkań, która zostanie oddana do użytku to 8000. Wioska olimpijska, 
która miała być mieszanką apartamentów oraz tanich i socjalnych mieszkań, 
budowana była  przez prywatnego inwestora, firmę Land Lesse. Jednak z powodu 
kłopotów finansowych i ogólnoświatowego kryzysu, firma musiała wycofać się 
z placu budowy. Dalsze prace były finansowane z budżetu państwa. W 2011 roku, 
cała inwestycja została sprzedana Katarskiemu funduszowi inwestycyjnemu 
za 1/3 wartości. Zmienił się też profil mieszkań. Ograniczno ilość tanich 
nieruchomości. Bliskość do centrum miasta oraz nowy węzeł komunikacyjny 
w Statford zapewniający dogodne połączenie nie tylko z miastem, ale i całym 
regionem, spowodowały duże zainteresowanie mieszkaniami. Prof. Gavin 
Poynter z Uniwersytetu Wschodniego Londynu (UEL) ocenił, że zmiany jakie 
nastąpiły w tej części miasta obejmowały budowę wielkiego stadionu, którego 
nikt tam nie potrzebuje, budowę pięcio i czterogwiazdkowych hoteli, których 
nikt nie potrzebuje oraz mieszkania w nowoczesnych wysokościowcach, na które 
tutejszych mieszkańców nie stać302. 

Za igrzyskami w Londynie, które w przeważającej większości zostały ocenione 
jako korzystne dla Brytyjczyków, stoją wielkie inwestycje i dotacje rządowe. 

301 D. Roan, Sport funding facing overhaul to save London 2012 legacy, [online] bbc.com  
[dostęp: 31.08.2015] dostępny:http://www.bbc.com/sport/0/33767555.

302 A. Zimbalist, op. cit., s. 16.

s. 217: zdjęcia satelitarne pokazujące przemiany w rejonie miasteczka olimpijskiego:  
od góry: 2004 r.: 2012 r.: 2016 r. ▶
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Pod tym względem nie jest to odosobniony przypadek. Co jednak powoduje, że 
zalicza się tutejsze dziedzictwo do lepszych i porównuje do sukcesu jaki osiągnęła 
Barcelona? Podobnie jak w stolicy Katalonii, zmiany obszarów miast, w których 
rozgrywano igrzyska, były planowane od lat, a częściowo już w fazie realizacji. Na 
wiele lat przed przyznaniem Londynowi IO, powstała we wschodnim Londynie 
dzielnica biznesowa Canary Warf, która przyciągnęła bogatych pracowników 
korporacyjnych. Zaplanowano budowę nowego węzła komunikacyjnego 
w Statford. Wybudowano wielofunkcyjny obiekt sportowo-konferencyjny 
w Greenich. Igrzyska Olimpijskie dały tylko dodatkowe fundusze i przyśpieszyły 
wcześniej zaplanowane zmiany. 

Raport z 2003 roku zamówiony przez Izbę Gmin przewidywał koszt organizacji 
zawodów na 4,674 mld funtów, przy 2,624 mld funtów inwestycji prowadzonych 
z pieniędzy publicznych303. w 2008 roku kwota ta urosła do 9,298 mld304, by 
ostatecznie wynieść 9,325 mld funtów305  (5,906 mld więcej od pierwotnie 
zakładanych). 

Architektura - Londyn 2012

Jednym z najjaśniejszych punktów na mapie londyńskiego dziedzictwa 
olimpijskiego jest 110 hektarowy Park Królowej Elżbiety. Po igrzyskach teren 
otaczający główny stadion, został zamknięty na prawie dwa lata. W tym 
czasie usunięto tymczasowe budynki, obiekty stałe dostosowano do potrzeb 
mieszkańców, a tereny zielone przebudowano na place zabaw, alejki, ogrody 
i ścieżki rowerowe.  Za przebudowę całego obszaru i jego utrzymanie odpowiada 
powołana w 2012 roku spółka London Legacy Development Corporation. 
Wg raportu przygotowanego przez kancelarie burmistrza Londynu, park jest 
jednym z najchętniej uczęszczanych w stolicy. Od otwarcia w kwietniu 2014 roku 
do maja 2015 przez park odwiedziło się ok. 5mln osób - główne mieszkańcy 
Londynu z dziećmi. W byłej wiosce olimpijskiej, obecnie nazywanej East Village, 
mieszka już ponad 4,5 tys. osób, a stadion olimpijski, którego pojemność została 

303 House of Commons, A London Olympic Bid for 2012, Third Report o Session 2002-03, House of 
Commons, Londyn, 21.01.2003, s.18.

304 House of Commons, The budget for the London 2012 Olympic and Paralympic Games, Fourteenth 
Report of Session 2007-08 , House of Commons, Londyn, 22.04.2008, s.14.

305 House of Commons, The London 2012 Olympic Games and Paralympic Games: post–Games review, 
Fortieth Report of Session 2012–13 , House of Commons, Londyn, 19.04.2013, s.11.

s. 219: stadion olimpijski w Londynie w 2012 roku r. ▶
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zmniejszona z 80 tys. do 53 tys. widzów, będzie niebawem gotowy do przejęcie 
przez pierwszoligowy klub West Ham United306. Wśród krytyków panuje jednak 
przekonanie, że choć idea zmniejszenia stadionu po igrzyskach była słuszna, to 
koszt budowy i późniejszego przekształcenia wynoszący 700 mln funtów (1,1 mld 
USD) poddaje pod wątpliwość sens całej inwestycji307. 

Podobne opinie dotyczą Aquatics Center projektu Zahy Hadid. 
Charakterystyczny obiekt, którego kształt był inspirowany geometrią wody 
w ruchu, wg założeń projektowych miał tworzyć jedną przestrzeń z rzekami 
i kanałami parku olimpijskiego. Dach obiektu, niczym fala wznosi się nad 
basenem, tworząc z nim zwartą formę308. W marcu 2014 roku został ponownie 
otwarty dla mieszkańców. Przeróbka polegała na likwidacji 17-tysięcznych 
trybun, oraz modyfikacji zaplecza. 

306 Mayor of London, Inspired by 2012: The legacy from the Olympic and Paralympic Games, Londyn, 
08.2015, s. 10.

307 O. Gibson, Olympic Stadium Cost Rises to £701m From Initial £280m Estimate , [online]
theguardian.com, [dostęp: 31.08.2015]  
dostępny: http://www.theguardian.com/sport/2015/jun/19/olympic-stadium-cost-rises-west-ham.

308 Zaha Hadid Architects, London Aquatics Center, [online] zaha-hadid.com [dostęp: 31.08.2015], 
dostępny: http://www.zaha-hadid.com/architecture/london-aquatics-centre/.

s. 220, Aquatics Center w trakcie igrzysk i po przebudowie. ▲ 
s. 221: wnętrze Aquatics Center po przebudowie w 2016 r.: fot. autora. ▶
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Konkurs na centrum basenowe był rozpisany jeszcze zanim Londyn oficjalnie 
ogłosił chęć organizacji igrzysk. Już na etapie projektu wiadomo było, że 
koszty budowy wielokrotnie przekroczą pierwotnie planowany budżet, jednak 
zdecydowano się kontynuować prace w imię stawiania nowego symbolu - 
pomnika Londynu, tzw. „czynnika wow”, który będzie stanowił podpis pod 
całymi igrzyskami w 2012 roku. 

Wśród nowobudowanych obiektów, które po zakończeniu igrzysk miały być 
oddane mieszkańcom, LOCOG (London Organising Committee of the Olympic 
and Paralympic Games) budował także obiekty tymczasowe. Obiektem który miał 
stanowić wzór dla przyszłych aren sportowych, była hala do koszykówki na 12 000 
miejsc309 projektu Wilkinson Eyre Architects oraz KSS Design Group. Basketball 
arena była największą tymczasową konstrukcją wzniesioną na potrzeby igrzysk. Jej 
lekka konstrukcja, kryta membraną, z niezależną konstrukcyjnie trybuną, miała 
być odpowiedzią na stale rosnące koszty organizacji igrzysk, a także w założeniu 
projektantów, miała być po zawodach szybko rozłożona, a jej części przekazane 
kolejnym stadionom i arenom, w tym główna konstrukcją wraz z powłoką miała 
być odkupiona przez komitet olimpijski w Rio de Janeiro na potrzebę kolejnych 
igrzysk. Pomimo prostoty strategii projektowania, na zewnątrz budynek był bardzo 
wyrazisty.  W ciągu dnia światło słoneczne rzeźbiło krzywizny białej membrany. 
Podczas sesji wieczornych, obiekt przekształcał się w instalację artystyczną, 
z dynamicznie zmieniającymi się kolorami na całej powierzchni powłoki. Dzięki 
rozpisanemu przetargowi, udało się obniżyć koszty budowy hali ze 100 mln funtów, 
do 58 mln310. Firma, która wygrała przetarg, podjęła się budowy stadionu, a po 
zakończeniu olimpiady i paraolimpiady, rozkręcenia całej konstrukcji i znalezienia 
dla wszystkich jej elementów kolejnego nabywcy. Dodatkowym i często 
podkreślanym atutem hali był fakt, że wszystkie jej elementy były projektowane 
i budowane w Anglii przez angielskie firmy. Poza względami finansowymi, miało 
to oczywisty aspekt psychologiczno-patriotyczny. Już po wybudowaniu, realne 
możliwości okazały się mniej optymistyczne, niż pierwotnie zakładano. Wiele 
elementów hali nie pasowało do nowych lokalizacji. W 2013 roku wszystkie 
elementy hali zostały wystawione na sprzedaż na aukcjach internetowych311.

309 O. Gibson, Olympic basketball arena’s design hailed as ‚template for future’, The Guardian,   
8 Czerwca 2011.

310 O. Boyd, Barr wins £58m Contract for 2012 Basketball Arena,[online] 08.06.2009  
[dostęp: 25.05.2014] building.co.uk.

311 Barr Puts Olympic Basketball Arena Up For Sale, [online] 16.02.2013 [dostęp 27.05.2014],  
dostępny: www.constructionenquirer.com/2013/02/16/barr-puts-olympic-basketball-arena-up-for-
sale/.
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▲ s. 223: schemat budowy Basketbal Arena 
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Arcelor Mittal Orbit to jeden z najbardziej wyraźnych elementów spuścizny 
po zawodach w Londynie z 2012 roku. Wieża, na projekt której ogłoszono 
międzynarodowy konkurs, została zaprojektowana przez artystę Anisha Kapoora 
oraz architekta ze Sri Lanki Cecil’a Balmond’a. Ta wyjątkowa i nieco krzykliwa 
struktura, wykonana z 35 tys. profili stalowych, w założeniu autorów miała być 
symbolem zabawy designem i na stałe wpisać się w sylwetę Parku Olimpijskiego. 
Zdecydowano się na użycie stali ze względu na jej nieskończoną możliwość 
recyclingu – 60% rzeźby wykonano ze stali pochodzącej z odzysku312. Rzeźba  
mierzy 114,5 m wysokości i jest 22m wyższa od Statuy Wolności w Nowym Jorku. 
Pomysł na rzeźbę powstał w 2009 roku, kiedy burmistrz Londynu Boris Johnson 
i prezes firmy ArcellorMIttal - Lakshmi Mittal spotkali się na Światowym Forum 
Ekonomicznym w Szwajcarii. Burmistrz zaszczepił wtedy w Mittalu pomysł 
na zrealizowanie wyjątkowej rzeźby na terenach olimpijskich, a biznesmen 
przeznaczył 19,6 mln funtów na jej budowę (prawie cały koszt projektu)313. Nazwa 
wieży jest kombinacją największego na świecie producenta stali, ale też nawiązuje 
do dynamicznie owijającej ją czerwonej pajęczyny.

Inspiracją Kapoor i Balmon był pomnik Trzeciej Międzynarodówki Tatlina, 
a głównym założeniem stworzenie  elementu interaktywnego dla odwiedzających.  
W przeciwieństwie do większości rzeźb publicznych, ta potrzebowała baru, 
sklepu z pamiątkami oraz tarasów widokowych. Platformy zaprojektowane 
na wyższych poziomach pozwalają podziwiać rozciągający się widok na Park 
Olimpijski.  Dwa wklęsłe lustra zaprojektowano, żeby zaburzyć poczucie 
przestrzeni, jako potwierdzenie słów Kapoor’a „you’re in an instrument for 
looking”. Jest połączeniem wieży widokowej i atrakcji turystycznej314.

312 ArcelorMittal Orbi, Our Story, [online] 2016 [dostęp: 23.07.2016],  
dostępny: http://arcelormittalorbit.com/about/about-the-arcelormittal-orbit/.

313 Ibidem.
314 M.Hudson, Anish Kapoor’s Arcelor Mittal Orbit, Olympic Park, London - review, [online] telegraph.

co.uk [dostęp: 23.07.2016],  
dostępny: http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-reviews/9260470/Anish-Kapoors-Arcelor-
Mittal-Orbit-Olympic-Park-London-review.html.

s. 225: Arcelor Mittal Orbit w 2016 r., fot. autora ▶
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Oglądany w kontekście architektury poolimpijskiej: białej korony głównego 
stadionu, falistego kształtu Aquatics Center czy elipsy welodromu, ginie 
w niecodziennej przestrzeni, w której dominują ogromne budowle. 
W porównaniu do Wieży Eiffla, która jest symetryczna, Orbit zdaje się być 
nie zrozumiały. Klatka schodowa została otoczona anarchiczną, czerwona 
spiralą, a nad wejściem zawisł stalowy baldachim w formie odwróconej trąbki – 
przywodzącej  na myśl formę sieci, charakterystyczną dla innych rzeźb Kapoora.

s. 227: schemat przestrzenny dachu Aquatics Center. ▶
s. 226: Aquatics Center, przekrój podłużny. ▲ 
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▲ s. 229: szkic koncepcyjny Arcelor Mittal Orbit.

◀ s. 228: Aquatics Center w trakcie igrzysk i po przebudowie.
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4 Podsumowanie i wnioski końcowe

4.1 Podsumowanie wyników badań

Szymon Krasicki, w jednym ze swoich wykładów na krakowskiej AWF 
powoływał się na socjologa Andrzeja Ziemilskiego, który zauważył, że sport, 
będąc jedną z wielu instytucji kultury ludzkiej, nie egzystuje w próżni społeczno 
- historycznej, a staje się takim, jakim jest powołujące go do istnienia i działania 
społeczeństwo: z niego czerpie ideały, w jego ramach pełni swoje złożone funkcje. 

Historia współczesnych igrzysk olimpijskich jest tego najlepszym przykładem, 
a zmieniająca się wraz z nimi architektura, poprzez swoją nietypowość 
i atrakcyjność medialną, zdaje się lepiej niż cokolwiek innego przedstawiać 
zmiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie. We wczesnej fazie 
ruchu olimpijskiego zawody były proste i skromne. Był to festiwal sportu 
i demonstracja możliwości człowieka. Na przełomie XIX i XX wieku zaczęły się 
pojawiać pierwsze stadiony dedykowane konkretnym dyscyplinom. W okresie 
międzywojennym obiekty te modyfikowano i dostosowywano do wymogów 
nowych technologii masowego przekazu. Po II Wojnie Światowej igrzyska 
przyjęły nową postać ewoluując ze skromnych zmagań sportowców w wydarzenia 
z objawami gigantomanii. Organizatorzy zawodów nie ograniczali się już tylko do 
budowy podstawowej infrastruktury sportowej - ich plany obejmowały zmiany 
w szerszym kontekście miasta, a z czasem i całego regionu. 

Koszty, skala i wyzwania towarzyszące igrzyskom stale rosną. W Atenach 
w 1896 roku rozegrano 43 konkurencje, a na ostatnich igrzyskach w Rio de 
Janeiro komplety medali rozdano 8 razy częściej (306 konkurencji). W tym 
samym czasie liczba uczestników zwiększyła się prawie 50-krotnie z 241 podczas 
I nowożytnych igrzysk do 11,303 na XXXI zawodach. Wraz ze wzrostem liczby 
uczestników wzrosła liczba trenerów, sędziów, personelu operacyjnego i całej 
„rodziny olimpijskiej” składającej się z urzędników, przedstawicieli MKOl-u i 
międzynarodowych federacji, Narodowego Komitetu Olimpijskiego, komitetu 
organizacyjnego, a także stale rosnącej liczby sponsorów, wolontariuszy i 
dziennikarzy wraz z zapleczem technicznym. Tę i tak liczną grupę uzupełniają 
widzowie (szacuje się, że w trakcie IO 2012 Londyn odwiedziło prawie 11 mln 
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ludzi) oraz służby zapewniające im bezpieczeństwo tj.: wojsko, policja i agencje 
ochrony. Jeszcze większa dysproporcja widoczna jest na igrzyskach zimowych. 
Podczas zawodów w St. Moritz w 1928 roku ceremonię otwarcia obserwowało 
z trybun zaledwie 1200 osób. 84 lata później, na stadionie w Soczi zasiadło 40 tys. 
widzów, a transmisję oglądały setki milionów ludzi na całym świecie. 

Zmieniającej się nowożytnej formule olimpijskiej towarzyszy rozrost 
infrastruktury potrzebnej do przeprowadzenia zawodów. W ciągu ostatniego 
wieku baza olimpijska, pierwotnie obejmująca kilka rozproszonch obiektów, 
przeistoczyła się w kompleksy stadionów, osiedli mieszkaniowych, 
reprezentacyjnych parków, budynków mediów i innych obiektów użyteczności 
publicznej spiętych ze sobą siecią transportu zdolną obsłużyć setki tysięcy 
osób równocześnie. Pierwsze igrzyska przeprowadzono na 7 stadionach, a od 
1960 roku, z kilkoma wyjątkami, każdorazowo wykorzystywano ponad 30 aren 
sportowych: 43 w Barcelonie, 34 w Atenach i 31 w Londynie.

MKOl ma świadomość dynamicznie rozrastającej się skali imprezy, o czym 
świadczą próby określenia ram dla przyszłych organizatorów IO. W grudniu 
2000 roku, podczas sesji Komitetu ustalono, że igrzyska powinny obejmować 28 
dyscyplin sportu, 300 konkurencji oraz ok. 10,500 akredytowanych sportowców. 
Punkty 9 i 10 Agendy 2020 potwierdziły liczbę dopuszczanych sportowców, 
jednocześnie zezwalając na zmianę liczby dyscyplin przy zachowaniu 310 
konkurencji. Ustalenia te pozwoliły zatrzymać niekontrolowany rozrost zawodów 
co widać na poniższym zestawieniu.

Miasto  Rok Dyscypliny Konkurencje Uczestnicy  

Moskwa   1980      21  203    5283
Los Angeles  1984      21  221    6802
Seul   1988      23  237    8473
Barcelona  1992      25  257    9368
Atlanta   1996      26  271  10630
Sydney   2000      28  300  10960
Ateny   2004      28  301  10625
Pekin   2008      28  302  10942
Londyn   2012      26  302  10768
Rio de Janeiro 2016      28  306  11303



232



233

Jeszcze pod koniec lat 90-tych XX wieku, MKOl stworzył wytyczne, wg których 
miasto-organizator igrzysk olimpijskich powinien zapewnić min. 671 hektarów 
terenów pod park i wioskę olimpijską. Na tę wartość składają się stadiony, w tym 
m.in. lekkoatletyczny, welodrom, stadiony piłkarskie, siatkówki plażowej, tenisa 
i baseballu, obejmujące powierzchnie 81 hektarów. Na 32 hektarach mają się 
zmieścić wszystkie hale sportowe, a na dodatkowych 20 hektarach całe zaplecze 
treningowe. 445 hektarów należy przewidzieć na specjalne obiekty, takie jak tor 
wioślarski i kajakowy, kompleks basenowy, strzelnica i port olimpijski; 82 hektary 
na miasteczko olimpijskie, wioskę prasową, budynki sędziów i obserwatorów oraz 
hotele i noclegi dla rodziny olimpijskiej. Powierzchnia terenów dedykowanych 
międzynarodowemu centrum prasowemu, pawilonom prasowym oraz siedzibie 
komitetu organizacyjnego nie powinna przekroczyć 11 ha. Oczywistym jest, że 
szablon stworzony przez MKOl nie jest możliwy do zachowania w zderzeniu 
z rzeczywistymi możliwościami miast, ich powierzchnią i strukturą własności 
gruntów. Barcelona, miasto położone na 10 tys. ha, musiałoby przeznaczyć pod 
infrastrukturę olimpijską prawie 7% swojej powierzchni. W Pekinie, którego 
granice obejmują 100 tys. ha, cały kompleks olimpijski zmieściłby się na mniej 
niż 1% obszaru miasta. Dodatkowo, szablon nie uwzględnia wielkoskalowych 
przestrzeni publicznych będących integralną częścią projektowanych założeń 
urbanistycznych takich jak parki i miasteczka olimpijskie oraz szeroko 
rozumianej infrastruktury obejmującej m.in. parkingi, stacje przesiadkowe czy 
obiekty handlowe. W Pekinie całkowita powierzchnia obiektów i towarzyszącej 
igrzyskom infrastruktury technicznej zajęła około 3,400 hektarów - 3,5% 
rzeczywistej powierzchni obszaru miasta - w tym 1,200 ha nowych parków 
i zieleni miejskiej. Wyliczenia te pozwalają założyć, że każde miasto starające 
się o możliwość organizacji letnich igrzysk, powinno w planach uwzględnić 
przekazanie około 5% powierzchni pod przyszłą architekturę olimpijską. 

Stadiony olimpijskie są charakterystycznym dziedzictwem każdych igrzysk. 
Powstawały z myślą o konkretnym wydarzeniu, tworzą opowieść o zmieniających 
się technikach, tendencjach i wymaganiach organizatorów i oczekiwaniach 
uczestników, zarówno tych czynnie biorących udział w zawodach jak i widzów. 
Z tego też powodu stały się istotnym elementem kultury architektonicznej. 
Wszystkie stadiony olimpijskie są wyjątkowe. Ich osobliwość można wytłumaczyć 

◀ s. 232: uśredniona powierzchnia obiektów i terenów inwestycyjnych na potrzebę         
organizacji igrzysk w porównaniu do skali Krakowa.
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skalą, a także uniwersalnymi wartościami stworzonymi przez MKOl i jako 
takie są częścią współczesnej historii. Ich znaczenie wykracza poza ścisłe ramy 
architektoniczno-sportowe i powinno być rozpatrywane także w kontekście 
politycznym, społecznym i ekonomicznym. 

4.2 Rozwój architektury olimpijskiej

Ewolucja obiektów sportowych w ciągu 120 lat historii nowożytnych igrzysk 
byłaby dla starożytnego Greka kompletnie niezrozumiała. Stadion w Olimpii 
służył rozgrywaniu igrzysk przez XI wieków, przechodząc po drodze kilka 
niewielkich modyfikacji. Późniejsze stadiony w Delphi, Atenach, Epidaurosie albo 
Messynie zyskały kamienne rzędy, jednak trybuny nadal dopasowywane były do 
układu terenu. W dzisiejszym świecie, gdzie żywotność stadionów nie przekracza 
40 lat, niewyobrażalne by było korzystanie z 1100 letniego obiektu zgodnie z jego 
pierwotnym przeznaczeniem i bez poczucia niedzisiejszości. Stadiony stały się 
obiektami wielofunkcyjnymi. Trybuny posiadają zadaszenia, profilowane miękkie 
krzesełka i infrastrukturę pozwalającą spędzać na stadionie długie godziny. 
W podtrybuniach mieszczą się restauracje, biura, sale konferencyjne, centra 
fitness, a nawet galerie handlowe. 

Wprost proporcjonalnie do wzrostu atrakcyjności sportu, rosły nakłady 
ponoszone na obiekty olimpijskie podnosząc ich prestiż i tworząc z nich ikony - 
wizytówki miast. Projektanci proponowali śmiałe konstrukcje, eksperymentowali 
z materiałami, poszukiwali nowych i niestandardowych rozwiązań. W latach 
90-tych XX wieku pojawiły się nurty proekologiczne i zasady projektowania 
zrównoważonego, które obecnie odciskają coraz mocniejszy ślad na projektach. 

Pierwsze stadiony nowożytnych igrzysk, z kilkoma wyjątkami, nie posiadały 
większej wartości architektonicznej. Niejednorodna struktura obiektów, 
z bieżniami o różnych kształtach i wymiarach, nie oferowała żadnych 
dodatkowych funkcji ani nie dbała o bezpieczeństwo widzów i zawodników. 
Zaplecze techniczne (jeśli w ogóle było) było wyjątkowo skromne. Uwaga 
organizatorów i projektantów skupiła się tylko na możliwie dużym wysyceniu 
trybun widzami. 
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Stadion Panateński (s. 29), pierwszy stadion nowożytnych igrzysk, był 
rekonstrukcją antycznego obiektu i podobnie jak w Olimpii, posiadał trybuny 
wykorzystujące naturalne ukształtowanie terenu. W Londynie w 1908 roku 
wybudowano pierwszy, dedykowany igrzyskom White City Stadium (s. 33), 
który architektonicznie jednak niczym się nie wyróżniał. Dopiero zawody 
w Szwecji w 1912 roku pozostawiły po sobie pierwszy interesujący obiekt, 
zaprojektowany w duchu panującego wówczas historyzmu (s. 35). W 1928 roku, 
podczas IX Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie, wybudowano stadion będący 
jednym z najlepszych przykładów szkoły amsterdamskiej, charakteryzującej 
się ekspresyjną formą oraz połączeniem cegły z akcentami kamiennymi (s. 39). 
Podobnie pozytywne opinie zbierał stadion olimpijski w Berlinie (s. 42). Choć 
służył celom propagandowym, jego monumentalna architektura do dzisiaj 
stanowi ważny krok w historii rozwoju obiektów olimpijskich.

Zimowe igrzyska, pozostające w cieniu letnich, organizowane były na małych 
obiektach, pozbawionych znaczącej wartości architektonicznej. W Lake 
Placid w 1932 roku po raz pierwszy część konkurencji przeprowadzono 
w hali, uniezależniając sportowców i organizatorów od zmiennych warunków 
pogodowych (s. 84).

Po drugiej wojnie światowej, wraz z pojawieniem się transmisji telewizyjnych, 
a w konsekwencji gwałtownym wzrostem popularności sportu, stadiony 
olimpijskie zyskały dalsze udogodnienia.  Wprowadzono siedziska, zadaszenia, 
toalety, stoiska koncesyjne i sztuczne oświetlenie. Choć wnętrza aren igrzysk 
ulegały wielu przemianom, z zewnątrz większość rozwiązań pozostała 
niezauważona, wprowadzona w oderwaniu od kontekstu projektowanego 
założenia czy kompleksu sportowego. W dodatku bezpieczeństwo użytkowników 
oraz ochrona wydarzeń pozostawały powierzchowne i nie poświęcano tym 
aspektom większej uwagi. Szansa realizacji wielkich obiektów oraz możliwość 
eksperymentowania kształtami i formami, przyciągała coraz szersze grono 
uznanych architektów niewykazujących dotychczas zainteresowania podobnymi 
tematami. Przy arenach olimpijskich zaczęli pracować najwybitniejsi 
inżynierowie proponując coraz śmielsze rozwiązania konstrukcyjne.

W tym czasie rozwinęły się również konstrukcje hal sportowych. W Melbourne 
w 1956 roku wybudowano krytą pływalnię, z lekkim dachem wykonanym 
z kratownic o długości 73 metrów, opartych na dźwigarach stanowiących 
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jednocześnie konstrukcję trybun (s. 47). Dzięki temu rozwiązaniu szczytowe 
ściany budynku mogły zostać w całości przeszkolone, tworząc doskonałe 
warunki dla transmisji telewizyjnej. 4 lata później, podczas igrzysk w Rzymie, 
wybudowano szereg nowoczesnych obiektów autorstwa znanych architektów 
i inżynierów. Stadion Olimpijski uzupełniono o pomieszczenia usługowe dla 
zawodników i strefę usługową dla widzów skryte pod trybunami, a w koronie 
rozmieszczono stanowiska dla komentatorów. Z kolei Palazetto dello Sport, 
nakryty kopułą wykonaną z żelbetowych prefabrykatów, na długo stał się wzorem 
dla przyszłych aren olimpijskich (s. 48). Podczas XVIII igrzysk w Tokio w 1964 
roku, Kenzo Tange zaprojektował dwie wyróżniające się rozmachem i nowatorską 
konstrukcją hale w dzielnicy Yoyogi (s. 50), za które uhonorowany został nagrodą 
Pritzkera. W 1968 roku w Meksyku ogromna kopuła Pałacu Sportu została 
okrzyknięta mianem kamienia milowego w rozwiązaniach architektoniczno-
inżynieryjych. XX igrzyska w Monachium pozostawiły po sobie wspaniałe 
obiekty przykryte przeźroczystym i kosztownym dachem membranowym wraz 
z jednorodną, zaprojektowaną w najdrobniejszym szczególe wioską olimpijską.

Jednocześnie powstawały coraz śmielsze realizacje budowane na zimowe igrzyska. 
W 1952 roku w Oslo, ceremonię otwarcia igrzysk zorganizowano na Bislett 
Stadio (s. 89), mogącym pomieścić 29 tys. widzów. Po raz pierwszy zastosowano 
technologie tworzące sztuczny lód, co pozwoliło stworzyć jednakowe warunki 
dla wszystkich sportowców. Podczas igrzysk w Cortina d’Ampezzo w 1956 roku, 
skocznię narciarską zbudowano w oparciu o badania naukowe, a kąty nachylenia 
poszczególnych sekcji stały się standardem dla każdej następnej realizacji. 
Trampolino Olimpico (s. 90) okrzyknięto arcydziełem konstrukcji i modelowym 
połączeniem architektury i nauki. W Squaw Valley 4 lata póżniej, większość 
konkurencji na lodzie rozegrano w hali Blyth Arena, która posiadała ruchomą 
trybunę i przeszkloną jedną ze ścian. Rozwiązanie kojarzone raczej z letnimi 
igrzyskami pozwoliło otworzyć wnętrze na panoramę gór i wpuścić do środka 
dużo światła słonecznego, korzystnego dla transmisji, ale fatalnego w skutkach 
dla tafli lodu.

W latach 80-tych stadiony olimpijskie stały się obiektami publicznymi w 
najszerszym tego słowa znaczeniu. Dzięki bogatszej ofercie zaczęły pojawiać 
się funkcje towarzyszące takie jak restauracje, muzea i sale konferencyjne. 
Mobilność zadaszenia trybuny i boiska pozwoliły na wykorzystanie ich jako 
przestrzeni wielofunkcyjnych dedykowanych różnym formom rozrywki zarówno 
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na stadionach, jak i wokół obiektów. Równocześnie po wypadkach, pożarach 
i atakach terrorystycznych, stało się jasne, że kompleksowa ochrona obiektów jest 
nieodzowna.

Stadion olimpijski zbudowany na igrzyska w Seulu w 1988 roku został 
zbudowany na planie koła i zwieńczony falującym dachem, inspirowanym 
tradycyjnymi koreańskimi wazami (s. 59). Kształt ten, pomimo nawiązań do 
tradycyjnych form, stał się wzorem dla wielu późniejszych obiektów. Kolejnym 
ciekawym rozwiązaniem zastosowanym podczas tych igrzysk było zadaszenie hali 
do konkurencji gimnastycznych ustrojem konstrukcyjnym, w którym następuje 
wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych - układ Tensegrity. 

Wzrost zainteresowania wydarzeniami sportowymi, a co za tym idzie zasięg 
medialny wydarzeń sportowych wymógł w latach 90-tych na organizatorach 
zwrócenie uwagi na nietuzinkowość i szeroką gamę atrakcji na terenie 
stadionu i wokół niego. Zintegrowane technologie i powszechny dostęp do 
informacji wpłynęły na świadomość odbiorcy. Architektura stała się bardziej 
wyspecjalizowana i eksperymentalna, gdyż miasta zaczęły dążyć do budowania 
obiektów - ikon, do projektowania których zapraszano rozpoznawalnych, 
światowej sławy architektów. Jednocześnie uważniej przyglądano się dziedzictwu 
olimpijskiemu. Niezważajęce na wydatki miasta, popadały na dziesięciolecia 
w długi. Nowoczesna infrastruktura pozostawała, jednak ujemny rachunek 
ekonomiczny i brak myślenia długofalowego przysparzał ruchowi olimpijskiemu 
coraz szersze grono sceptyków.

Jak już wspomniano, za pierwsze zawody, w przygotowaniu których próbowano 
wdrażać założenia projektowania trwałego, uznaje się XXV Igrzyska Olimpijskie 
w Barcelonie (1992) i XVI Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Albertville 
(1992). W obu przypadkach stosowano obiekty czasowe i planowano z myślą 
o pozostawieniu pozytywnego dziedzictwa olimpijskiego. Władze Albertville 
wybudowały nawet tymczasowy stadion ceremonii otwarcia igrzysk, którego 35 
tysięczne trybuny zdecydowanie przekraczałyby potrzeby lokalnej społeczności. 
Z kolei Barcelona, dała przykład następnym miastom-gospodarzom, jak 
wykorzystać potencjał igrzysk do przyśpieszenia metamorfozy całego miasta. 
Dwa lata później podczas ZIO w Lillehammer, komitet organizacyjny za cel 
postawił sobie wytyczenie nowych standardów proekologicznych w budowie 
stadionów. Szereg przyjętych rozwiązań, zmiana prawa i przyjęte przez parlament 
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ustawy spowodowały, że zawody te okrzyknięto pierwszymi w historii biało-
zielonymi igrzyskami. Również komitet organizacyjny zawodów w Sydney, 
do projektowania infrastruktury olimpijskiej zatrudnił planistów, architektów 
i ekologów. Dokładnie analizując powodzenia i porażki poprzedników, wyciągano 
wnioski pozwalające podejmować takie decyzje projektowe, które zagwarantują 
odpowiednie funkcjonowanie stadionów i aren w fazie poolimpijskiej. 
Amerykanie, organizując igrzyska w Salt Lake City w 2002 roku, po raz 
kolejny zaprezentowali wyjątkowo pragmatyczny sposób budowania obiektów 
olimpijskich. Ubogie w innowacje architektoniczne i konstruktorskie zawody 
nie pozostawiły po sobie budynku - ikony, ale wybudowaną infrastrukturę 
przekształcono w centrum treningowe, z którego do dziś korzysta większość 
olimpijczyków w trakcie przygotowań do igrzysk. W Vancouver nowa 
infrastruktura uzupełniła i tak już bogatą ofertę sportów zimowych, a istniejące 
obiekty zmodernizowano tak, by spełniały najbardziej restrykcyjne certyfikaty 
prośrodowiskowe.  Zupełnie nowe standardy wyznaczyli jednak organizatorzy 
igrzysk w Londynie. Każdy obiekt budowany z myślą o tych zawodach posiadał 
plan wykorzystania po zakończeniu igrzysk. Koszty takiego rozwiązania są 
bardzo wysokie (droga budowa, drogie rozwiązania czasowe i konieczność 
przebudowy budynku zaraz po zakończeniu igrzysk), a czas potrzebny do 
realizacji dłuższy. Jednak takie podejście umożliwia stworzenie infrastruktury 
dopasowanej do wymogów igrzysk, a później do realnych potrzeb mieszkańców. 
Od zawodów w Londynie minęło 5 lat, a park olimpijski pozostaje jednym 
z najchętniej odwiedzanych miejsc na mapie stolicy Wielkiej Brytanii.

Część obiektów olimpijskich została wpisana na listy dziedzictwa kulturowego 
i podlegają ochronie. Stadion Panateński, będący rekonstrukcją antycznego 
obiektu, objęto ochroną w 1998 roku. Opieką historyków i konserwatorów objęto 
także budynki w Amsterdamie (1928) i w Los Angeles (1932 i 1984). Na listę 
Australijskiego Dziedzictwa Narodowego wpisano Melbourne Cricket Ground, 
główną arenę zmagań z 1956 roku, a stadion olimpijski w Mexico City od 2007 
roku podlega ochronie UNESCO. Wartość infrastruktury sportowej dostrzeżono 
także m.in. w Sydney (2000), Moskwie (1980) Helsinkach (1952) lub Sztokholmie 
gdzie można oglądać budynek z 1912 roku w niemal niezmienionej formie. 
Jednak większość budynków z biegiem czasu podlega modernizacjom lub zostaje 
wyburzona. Stadion olimpijski w Helsinkach po licznych transformacjach wiele 
stracił ze swojej awangardowej elegancji. Niekorzystnym zmianom nie oparła 
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się także arena w Rzymie, której w 1990 roku dobudowano dach niszczący 
kształt bryły. Władze Londynu, goszcząc zawodników trzykrotnie (1908, 1948 
i 2012), każdorazowo przygotowywały inny stadion olimpijski. Dwa z nich 
zostały wyburzone, w tym Wembley, który wcześniej został wykreślony z listy 
dziedzictwa narodowego w 2003 roku.

Kilka miast zdecydowało się na organizację igrzysk widząc w tym okazję 
do rewitalizacji większego obszaru miasta. Władze Monachium w okresie 
przygotowawczym do zawodów w 1972 roku liczyły na przyśpieszenie rewitalizacji 
300 ha terenu, który pierwotnie planowano przebudowywać przez ponad 20 
lat. Na podobnym efekcie zależało organizatorom igrzysk w Montrealu, którzy 
skupili większość inwestycji sportowych w obrębie parku olimpijskiego, którego 
budowa wpisywała się w długofalowy program rozwoju tej części miasta. Stadiony 
wykorzystane w Sydney 2000 w większości skupiono w obrębie 760 ha terenu 
w Homebush Bay. Wieloletni plan rewitalizacji tej części miasta zakładał stworzenie 
nowego centrum sportowo-kongresowego będącego uzupełnieniem sąsiednich 
dzielnic miasta. Decyzja o kandydowaniu na organizatora zawodów znacznie 
przyśpieszyła te przemiany. Barcelona jest wymieniana w gronie miast, które 
najlepiej wykorzystały szansę, jaką daje organizacja igrzysk. Transformacje czterech 
dzielnic miasta stawiane są za wzór kolejnym kandydatom, a dzielnica Parc de Mar 
jest wśród nich najlepszym przykładem. Dzięki wprowadzonym zmianom, miasto 
odzyskało dostęp do morza oraz piaszczyste wybrzeże o długości 5,2 km, tworząc 
nową jakość urbanistyczną łagodnie łączącą się z otoczeniem. Obszar ten stanowi 
jeden z głównych symboli transformacji olimpijskiej w Barcelonie.

Infrastruktura sportowa potrzebna do przeprowadzenia zimowych zawodów 
stwarzała innego rodzaju wyzwania. Wszystkie stoki narciarskie (z pominięciem 
tych, które budowano w obrębie parków narodowych i zostały później 
zalesione) po zakończeniu igrzysk oddano do dyspozycji amatorom narciarstwa 
i snowboardingu. Problemem nie było też zagospodarowanie tras biegowych. 
Obiekty kubaturowe takie jak hale lodowiskowe często były wielofunkcyjne 
i stwarzały liczne możliwości wykorzystania. Z drugiej strony są skocznie 
narciarskie i tory bobslejowe, na których sport amatorski w zasadzie nie istnieje, 
a koszty budowy są ogromne. Złe planowanie i błędy projektowe spowodowały, 
że te wielomilionowe inwestycje posłużyły tylko jednemu wydarzeniu, a później 
w najlepszym przypadku zostały wyburzane. 
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Każdy obiekt, na którym rozgrywano choćby jedną konkurencję podczas igrzysk, 
ma życie po życiu. Niezależnie od tego czy był to obiekt istniejący, przebudowany, 
budowany od podstaw lub tymczasowy,  każdy z nich po 40-dniowej imprezie 
otrzymał nową funkcję. Może ona służyć mieszkańcom, pozostawać obojętna na 
ich potrzeby lub być niechcianą naroślą na tkance miasta, na usunięcie której nie 
ma pomysłu. Wszystko zaczyna się w fazie pierwszych analiz przygotowywanych 
przed składaniem oficjalnej aplikacji do MKOl. 

4.3 Przyszłość architektury olimpijskiej

Rola stadionu i jego odbiór przez społeczeństwo zmieniły się diametralnie 
na przestrzeni ostatnich 150 lat, obejmując szerokie spektrum od utopii po 
utylitaryzm. Wydaje się, że obiekty architektury sportowej będą nadal ewoluować, 
jeśli stadion ma pozostać czynnym i konkurencyjnym elementem tkanki 
miejskiej. 

Architektura obiektów olimpijskich znalazła się w punkcie, w którym integracja 
z jak największą liczbą publiczności o skrajnych zapotrzebowaniach w krótkim 
czasie, musi być przewidziana już w najwcześniejszej fazie projektowania, 
ale również musi mieć określoną docelową grupę odbiorców lokalnych, 
regionalnych, globalnych. Wydaje się, że czasy, w których stadion miał posiadać 
zaskakującą formę, był kosztowną ozdobą panoramy miasta i nie posiadał 
opracowanej strategii dalszego użytkowania, mijają bezpowrotnie. Niechlubne 
przykłady Aten, Soczi, Pekinu i Rio de Janeiro zdają się potwierdzać ten kierunek 
rozwoju. Najnowsze trendy pokazują, że coraz większy nacisk kładzie się na 
odpowiedzialność za zrównoważony rozwój aren i ich wpływ na środowisko. 
Jednakże jakkolwiek odważne i nowatorskie te działania by nie były, pozostają 
ograniczone przez technologie, warunki ekonomiczne i czas. W dodatku 
wprowadzenie tych pomysłów do modelu projektowania, który już sam z siebie 
ogranicza architektów i konstruktorów, nie jest proste i często boleśnie zderza się 
z rzeczywistością w trakcie realizacji.

Rio wpadło w tą samą pułapkę, co organizatorzy igrzysk w Atenach. Wbrew 
sytuacji ekonomicznej, postanowili udowodnić światu, że mogą zorganizować 
największą imprezę sportową na świecie i odmienić wygląd miasta i regionu. 
Od Soczi i Pekinu odróżniało je to, że w pewnym momencie sami Brazylijczycy 
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uwierzyli, że to możliwe. Rio w jaskrawych kolorach pokazało wszystkie 
negatywne aspekty dzisiejszego ruchu olimpijskiego. Być może widząc tę 
zbliżającą się porażkę, MKOl postanowił przyjąć nową strategię złożoną z 40 
punktów, które tworzą tzw. Agendę 2020. Proponowane zmiany wydają się 
być słuszne, dopuszczają m.in. organizację zawodów podczas jednych igrzysk 
w różnych regionach i korzystanie w ten sposób z istniejącej infrastruktury 
sportowej, umożliwiają wprowadzenie 5 konkurencji popularnych w danym 
regionie i zmuszają do przedstawienia planu wykorzystania całej infrastruktury 
po zakończeniu igrzysk. Plan ten będzie obowiązywał już podczas igrzysk w 
Tokio w 2020 roku.

Obiekty olimpijskie nie powinny być uwarunkowane tylko możliwością 
amortyzacji. Korzyści z infrastruktury budowanej na potrzeby igrzysk często 
przekraczają założone ramy finansowe. Możliwość organizacji wydarzeń 
sportowych i kulturalnych, szansa poznawania trendów i poszerzania 
horyzontów, obcowanie z nowoczesną architekturą, duma lokalna i narodowa 
jaka towarzyszy tym obiektom są wartościami nieprzeliczalnymi, trudnymi do 
zmierzenia. Żeby faktycznie przysłużyć się tzw. większemu dobru, powinniśmy 
zaakceptować fakt, że tradycyjny stadion znacznie obciążą środowisko oraz 
najbliższe sąsiedztwo bez względu na liczbę potwierdzonych certyfikatów LEED, 
obiecanych możliwości rozwoju, czy też obiecywanych strategii oszczędności.  

Szczególnie w przypadku krótkotrwałego wydarzenia, jak to jest w przypadku 
igrzysk, długotrwały wpływ na otoczenie i ludzi skłania do dyskusji. Bez 
większego nacisku na integrację z otaczającą, istniejącą tkanką zabudowy, 
bez uwzględniania wpływu na środowisko i planów przewidujących dłuższy 
czas dzierżawy czy najmu, te problemy będą się pogłębiać. Koszt obiektu 
olimpijskiego, to nie tylko koszt projektu i budowy stadionu. Na całkowity 
koszt areny, składa się także jego utrzymanie, niezbędne remonty, modernizacje 
oraz koszty wyburzenia i utylizacji materiału budowlanego. Takie podejście do 
projektowania i planowania architektury jest jednak nowością, często pomijaną 
przy publicznych inwestycjach. 



242

4.4 Wnioski końcowe

W dzisiejszych czasach zamówienie projektu, który olśni świat i zostanie 
okrzyknięty nowym symbolem miasta/regionu/państwa, nie wydaje się być 
problemem. Jeśli dokładnie prześledzimy historię igrzysk, to po II wojnie 
światowej prawie każde zostawiały po sobie jakiś znaczący obiekt traktowany jako 
wizytówkę - pomnik możliwości ówczesnego człowieka. Taka jest charakterystyka 
tej imprezy i takie są też oczekiwania. Problemem natomiast jest zaprojektowanie 
obiektu, który 20 lat po zawodach będzie funkcjonował i stanowił wartość 
dodaną w tkance miasta, a jego architektura, pomimo upływu czasu, nie będzie 
przeszkadzała w dostosowywaniu się do nowych funkcji i potrzeb. Może to 
być Tennis Palace w Helsinkach, który w 1993 roku przekształcono w Muzeum 
Sztuki. Może to być wpisany na listę zabytków Stadion Olimpijski w Monachium, 
który kształtuje park olimpijski i stanowi główną scenę koncertową w stolicy 
Bawarii. Mogą to być stoki narciarskie, które wchodzą w skład większego 
systemu, a które dzięki swej historii przyciągają tysiące osób chętnych zmierzyć 
się z olimpijskimi trasami. Ważna jest oś czasu, spojrzenie na to jakie są potrzeby 
miasta i regionu, wyobrażenie sobie jak te potrzeby będą się zmieniały w czasie 
i jaki kształt przyjmą po 20 latach. Po zwizualizowaniu tej odległej przyszłości, 
można wrócić w wyobraźni do bliższej w czasie ceremonii otwarcia igrzysk 
i uwzględnić potrzeby MKOlu oraz poszczególnych federacji sportowych. 
Dopiero taka analiza może posłużyć do stworzenia odpowiednich ram i założeń 
projektowych, a w konsekwencji budynku, który nie jest tylko chwilową próbą 
zabłyśnięcia w świetle reflektorów i równie szybko przemijającą. 

Organizatorzy igrzysk w Atenach chcieli udowodnić całemu światu, że jedno 
małe państwo może zorganizować światowe igrzyska. Jednak ich strategia 
nie wykroczyła poza fazę projektową spektakularnych inwestycji, którym nie 
zapewniono właściwego funkcjonowania po igrzyskach.  

Cesare Vaciago, prezes Komitetu Organizacyjnego w Turynie,  powiedział: „nie 
wyobrażaj sobie tego co musisz zrobić zaczynając od dzisiaj, tylko wyobraź sobie, 
że dzisiaj jest ceremonia otwarcia i zacznij się cofać w czasie”. To zdecydowanie 
zbyt krótka perspektywa. Dopiero oficjalny raport Komitetu Organizacyjnego 
Olimpiady i Paraolimpiady w Londynie podkreślał, że sam moment igrzysk, 
był tylko krótkim epizodem w projektowanym życiu każdego obiektu. To czy 
założenia projektowe były dobre, okaże się dopiero za kilkanaście lat. Jednak 



243

jak pokazuje przykład Londynu, projektowanie obiektu olimpijskiego jest pracą 
wybitnie interdyscyplinarną, w której konieczna jest współpraca urzędnika 
państwowego, ekonomisty, socjologa, architekta i urbanisty. 

Zakładając sytuację idealną, powołany do życia Komitet Kandydatury zaprasza do 
współpracy planistę, socjologa i ekonomistę, z którymi nakreśla ramy wydarzenia, 
oraz wpisuje je w długofalowy proces rozwoju miasta. Następnie wyrażając chęć 
i wolę większości wyborców popartą odpowiednimi badaniami opinii publicznej, 
zgłasza się aplikację miasta do organizacji zawodów olimpijskich. W momencie 
wyboru danego ośrodka, powstaje plan budowy obiektów w oparciu o wcześniej 
wykonaną analizę, która przewiduje zapotrzebowanie lokalnej społeczności 
w perspektywie min. 28 letniej (8 lat przygotowań do igrzysk + 20 lat okresu 
poolimpijskiego). Jeśli w danym kraju baseball nie jest popularnym sportem, 
z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będzie nim w ciągu 30 lat i w takiej 
sytuacji zasadna wydaje się budowa obiektu tymczasowego. Ale jeśli np. 
łyżwiarstwo szybkie cieszy się dużym zainteresowaniem, a nie ma w całym 
kraju ani jednego obiektu spełniającego warunki do przeprowadzania imprez 
rangi międzynarodowej, to taki obiekt może być opłacalny w budowie, nie tylko 
w sensie finansowym, ale także w sensie społecznym. 

Wiele raportów różnie ocenia pozytywne i negatywne dziedzictwo olimpijskie 
i inaczej będzie dana grupa patrzyła na olimpijską architekturę. Dla jednych 
sukcesem były IO w Helsinkach w 1952, bo jak podkreślają, były to najbardziej 
na sport i sportowców ukierunkowane igrzyska w historii. Nie pozostawiły po 
sobie spektakularnych obiektów sportowych. Nie pozostawiły też kosztownych 
pustostanów. Gdy po latach z powodu rozrostu miasta i zmiany charakteru 
otoczenia funkcja niektórych budynków została zmarginalizowana, dostosowano 
je do nowych potrzeb. 

Dla innych sukcesem były igrzyska w Los Angeles w 1984, które odnotowały 
korzystny wynik finansowy dzięki wykorzystaniu istniejących budynków 
i pozyskaniu sponsorów.  Dla wielu było to równoznaczne ze sprzedaniem 
idei olimpijskiej międzynarodowym korporacjom. Nie rozbudowywano 
infrastruktury, nie budowano nowych stadionów.  Fundacja LA84 zarządzająca 
do dzisiaj nadwyżką budżetową tamtych zawodów, jest największym sponsorem 
sportowców profesjonalnych jak i amatorów. Dzięki tym dotacjom utrzymywane 
są liczne obiekty sportowe i ich życie trwa. 
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Najwięksi nawet sceptycy współczesnego modelu igrzysk olimpijskich uznają 
dziedzictwo Barcelony 1992. Wiele czynników, o których już wspomniano, złożyło 
się na ten sukces. Barcelona potrafiła wykorzystać moment w którym się znalazła, 
a przy tym trafiła na sprzyjające okoliczności w skali makro. Ten przykład jest 
jednak kontestowany przez ekonomistów, którzy poza nowoczesną architekturą 
i poprawą infrastruktury widzą rachunek ekonomiczny i zaciągnięte kredyty.

Analizując 6 ostatnich europejskich igrzysk olimpijskich z pominięciem Zimowej 
Olimpiady w  Soczi, można spróbować wskazać przyjętą przez organizatorów 
metodologię budowy dziedzictwa olimpijskiego:

1. Barcelona 1992 - miała wieloletni plan, którego realizację rozpoczęto 
na długo przed wyborem tego miasta na gospodarza igrzysk. Jest to przykład 
wpisania zawodów w długofalowy proces, którego celem nie są same igrzyska. 
Barcelona jednak nie położyła nacisku na plan wykorzystania tych obiektów po 
zakończeniu zawodów, a ich dzisiejsze funkcjonowanie oparte jest na korzystnym 
rozwoju miasta i popularności katalońskich klubów.

2. Albertville 1992 - organizatorzy przewidzieli, że duży stadion nie 
jest potrzebny niewielkiej miejscowości we francuskich Alpach, dlatego jego 
tymczasowa konstrukcja była w dużym stopniu uzasadniona. Rozrzucenie 
obiektów sportowych na tak dużym areale i w różnych miasteczkach, pozwoliło 
uniknąć spektakularnych pustostanów, choć nie ominęła tego rozwiązania 
krytyka związana z brakiem możliwości integracji i podtrzymywania ducha 
olimpijskiego. Dziedzictwo choć korzystne, wydaje się jednak przypadkowe.
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3. Lillehammer 1994 - bogata Norwegia, kolebka nowoczesnych sportów 
zimowych, szukała szansy aktywizacji i rozwoju miast położonych z dala od 
popularnych fiordów, a także chciała pokazać światu swoją nowoczesność i pro 
ekologiczność. Fakt, że kompleks olimpijski nie jest rentowny i część obiektów 
wymaga państwowych subwencji 20 lat po zawodach, świadczy o braku 
długofalowej wizji organizatorów.

4. Ateny 2004 - igrzyska z 2004 miały być spektakularnym powrotem do 
źródeł idei olimpijskiej. Celem organizatorów było zaspokojenie wygórowanych 
oczekiwań MKOl bez podstawowego planu i gwarancji wykorzystania tych 
obiektów po zakończeniu igrzysk. Zabrakło analizy możliwości wykorzystania 
architektury olimpijskiej i oszacowania kosztów utrzymania tych obiektów. 

5. Turyn 2006 - miasto w igrzyskach olimpijskich widziało szanse zmiany 
swojego profilu gospodarczego z miasta przemysłowego na turystyczno-
kulturalne. Obiekty projektowane były zgodnie z wymaganiami MKOl, jednak ich 
wizja późniejszego wykorzystania wydaje się być życzeniowa. Część obiektów nie 
ma najemcy, w tym jedyny we Włoszech homologowany tor saneczkarski, który 
przewidziany jest do wyburzenia. 
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6. Londyn 2012 - podobnie jak w przypadku Barcelony, igrzyska były tylko 
etapem w rozwoju wschodniego Londynu. Jednak organizatorzy, mimo analiz, 
jakie może być zapotrzebowanie na obiekty olimpijskie w przyszłości, błędnie 
nakreślili założenia projektowe obiektów olimpijskich w fazie przygotowań, czego 
efektem są problemy z dostosowaniem obiektów po zakończeniu zawodów. 

7. Poniżej przedstawiono optymalny schemat, zakładający że na 
etapie projektu przewidywana jest forma wykorzystania obiektu w długiej  
perspektywie czasu, następnie te założenia są modyfikowane o wymagania 
MKOl i poszczególnych federacji. Wypadkowa tych czynników daje podstawę do 
zaprojektowania obiektu, który będzie pozytywnym dziedzictwem olimpijskim. 

W trakcie ostatnich trzech dekad MKOl przeświadczony o swojej wyjątkowości, 
wielkości i nietykalności, zdaje się zbaczać z wytyczonego przez barona de 
Coubertin kursu. Skandale korupcyjne, oskarżenia o przymykanie oczu 
na nieeteczyne zachowania, a także uwikłanie się w światową politykę, 
jeszcze bardziej zwracają uwagę na potrzebę reformy zanim konsekwencje 
podejmowanych decyzji staną się nieodwracalne, a ciężar finansowy 
spoczywający na barkach społeczności lokalnych niemożliwy do spłacenia. 
Mimo tych negatywnych sygnałów wydaje się jednak, że nic nie zagraża istnieniu 
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ruchu olimpijskiego. Nadal będą powstawały stadiony olimpijskie i towarzysząca 
im infrastruktura; wciąż będą to obiekty wykorzystujące najnowocześniejsze 
rozwiązania techniczne i jako takie będą świadczyły o ówcześnie panujących 
trendach i możliwościach. Będą chętnie komentowane na całym świecie, od 
Wellington w Nowej Zelandii aż po islandzki Reykjavik, od ubogiej Liberii 
aż po Stany Zjednoczone. Fakt dlaczego tak się dzieje, jest nierozerwalnie 
związany z gigantycznymi funduszami zaangażowanymi w ten ruch, bez których 
olimpijskiej architektury by nie było. 

Założeniem pracy było wykazanie, że projektowanie obiektów olimpijskich 
w kontekście idei dziedzictwa olimpijskiego powinno uwzględniać elementy 
strategii trwania tych obiektów w czasie. W toku pracy i badań udowodniono, 
że projektowanie architektury olimpijskiej nie tylko powinno, ale również musi 
uwzględniać kompletną strategię wykorzystania tych budynków w długoletniej 
perspektywie. Zły i dobry projekt obiektu olimpijskiego kosztuje tyle samo, ale 
dziedzictwo dobrego stwarza nowe możliwości na długie lata.
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ABSTRAKT

W 120 letniej historii nowożytnych igrzysk, obiekty sportowe i budowana 
infrastruktura uległa wielkim przemianom. Miały na to wpływ przepisy, 
rozwój technologii i rozwiązań konstrukcyjnych, terroryzm, globalizacja czy 
komercjalizacja ruchu olimpijskiego. Także rola architektury w kontekście 
ruchu olimpijskiego oraz jej wpływ na sukces lub porażkę wizerunkową 
organizatorów uległa znaczącym przemianom. Wielkie wydarzenia, takie jak 
igrzyska olimpijskie oraz towarzyszące im inwestycje, stały się jedną z metod 
budowania wizerunków miast i przyśpieszania inwestycji infrastrukturalnych. 
Znaczny jednorazowy koszt takich działań rzadko analizowany był jednak w 
szerszej perspektywie czasowej. Dobre rozplanowanie inwestycji, ukierunkowanie 
projektów tak, by służyły mieszkańcom i budowanie z uwzględnieniem potrzeb 
w wieloletniej perspektywie, daje szansę, by Igrzyska Olimpijskie stały się 
katalizatorem korzystnych zmian.

Choć szczegółowymi badaniami objęto zawody  zorganizowane w Europie w 
latach 1992-2012, analizie poddano wszystkie nowożytne igrzyska olimpijskie, 
porównując rozwój architektury obiektów użyteczności publicznej z późniejszymi 
korzyściami lub stratami płynącymi z eksploatacji tych budynków.

Celem badań było wykazanie stopnia przydatności obiektów olimpijskich po 
zakończeniu igrzysk, określenie głównych punktów strategii organizatorów i 
analiza działań mogących decydować o „życiu po życiu” architektury olimpijskiej. 
Określenie stałych elementów strategii projektowych jakie powinny mieć 
zastosowanie w procesie projektowania i będących w duchu idei dziedzictwa 
olimpijskiego.

Dodatkowo praca ma stanowić opracowanie będące wskazówką dla podmiotów 
zainteresowanych zagadnieniami projektowania wielkich obiektów sportowych 
z głównym naciskiem na architektów i samorządowców . Praca ma być także 
źródłem informacji dla osób zainteresowanych problematyką kompleksowości, 
złożonością architektury olimpijskiej oraz systematyką tych obiektów pod 
względem trwałości, funkcjonalności i kosztów realizacji.
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ABSTRACT

In the 120-year history of modern games, both sports facilities and infrastructure 
have undergone a great transformation. It’s been influenced by the changing 
legislation, the development of technology and structural solutions, terrorism, 
globalisation and the advancing commercialisation of the Olympic movement. 
There was also a significant change in the position of architecture in the Olympic 
context and its impact on either success or failure of how the organisers have 
been seen by the public. Large events such as the Olympic Games and the 
accompanying investments have become one of the methods of building city 
image and accelerating investments in infrastructure. However the considerable 
one-off cost of such activities was rarely analysed in a broader perspective. The 
proper planning of the investments, managing the Olympic projects in order 
to serve the inhabitants and constructing to fullfill long-term needs of the local 
community, gives the Olympic Games the chance to become a catalyst for a 
positive change.

Although detailed research has covered the Games organised in Europe 
between year 1992 and 2012, all modern Olympic Games have been analysed by 
comparing the development of public buildings with the subsequent benefits or 
losses coming from the use of these buildings.

The main goal of this research was to demonstrate the usability of the structures 
after the Olympic Games, to identify the key points of the organisers’ strategy, to 
analyse the process that could affect ‚life after life’ of the Olympic architecture. It 
was also to define fixed components of the design strategy that could be applied 
in the design process and in spirit of Olympic heritage.

Furthermore this work is to be used as a guideline for the organisations interested 
in designing large sport facilities, in particular for individuals like architects, city 
planners and local authority officers. It’s also intended to help those interested 
in complexity of the Olympic architecture and methodology of arranging these 
structures according to their sustainability, functionality and construction costs.
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