
Australia – odcinek 8. 

Stadion Olimpijski 

Pod koniec pobytu w Sydney, odwiedziłam zespół sportowych obiektów, zajmujących 

obszar 14 hektarów, gdzie w 2000 roku odbyła się olimpiada trwająca od 15 września do 

1 października. 

Wysiadamy z kolejki na przystanku Olympic Park i stąd już mamy kilka kroków na 

Stadion Olimpijski. 

 

Autorem projektu architektonicznego wszystkich wybudowanych tu sportowych 

obiektówjest Polak Edmund Obiała, a medal zaprojektował polski rzeźbiarz Wojciech 

Pietranik. 

 



Przygotowania trwały trzy lata. Stadion mógł pomieścić 110 tysięcy ludzi, a całe 

przedsięwzięcie kosztowało 690 mln dolarów.  

  
 

    
 



 

W dniu inaugurującym olimpiadę, kolumnę honorową otwierała reprezentacja Grecji, 

państwa, gdzie zrodziła się idea organizowania olimpijskich igrzysk. Pochód zamykali 

Australijczycy. W olimpiadzie wzięło udział ponad 10 tysięcy zawodników z 199 państw.  

Po raz pierwszy pojawiły się Erytrea, Mikronezja i Palau. Na start ze względu na 

dyskryminację kobiet nie zezwolono Afganistanowi. 

Publiczność owacjami na stojąco powitała maszerującą pod jedną flagą reprezentację 

Korei Południowej i Północnej. Oba te kraje formalnie znajdowały się  

w stanie wojny i podczas zawodów startowały oddzielnie. Znicz olimpijski zapalała 

lekkoatletka Cathy Freeman. Ten symboliczny akt sprinterka uwypukliła, zdobywając 

złoty medal w biegu na 400  m i tym samym stała się bohaterem narodowym Australii. 

Rozegrano 300 konkurencji w 28 dyscyplinach. Absolutną gwiazdą w lekkoatletyce 

została Miron Jones, która zdobyła 3 złote i 2 brązowe medale. 

Polskę reprezentowało 100 sportowców. Zdobyliśmy złote, srebrne i brązowe medale. 

Złoto przywieźli do kraju:  

- Robert Korzeniowski - chód na 20 km, 

- Robert Korzeniowski - chód na 50 km, 

- Renata Mauer-Różańska – strzelectwo, 

- Kamila Skolimowska - rzut młotem, 

- Szymon Ziółkowski - rzut młotem, 

- Tomasz Kucharski i Robert Sycz – wioślarstwo. 



  
 

 



  
 

 



Ostatnie w minionym stuleciu igrzyska charakteryzowały się doskonałą organizacją, 

bardzo wysokim poziomem przygotowania technicznego sportowców i wspaniałą 

atmosferą wśród zawodników. 

 

Dziś, kiedy to wielkie sportowe wydarzenie przeszło już do historii, organizowane są do 

olimpijskich obiektów wycieczki szkolnych dzieciaków. 

  
 



Hotel olimpijski. 

  



  
 

 
 



 
 

W sąsiedztwie olimpijskich obiektów zaprojektowano zielone ścieżki dla spacerowiczów  

i rekreacyjne miejsca do odpoczynku. 

  



 

  
 

 
 



 
 

W centrum Olimpic Station znajduje się grób 18-letniej Polki Basi, która zmarła tu 

podczas igrzysk. 

 
 



Znakomita organizacja i ogromne zainteresowanie całego świata sprawiły, że te igrzyska 

stały się bardzo ważnym wydarzeniem, integrującym narody i kontynenty. 

Dojazd do Parku Olimpijskiego był przygotowany perfekcyjnie. Kolejka metra dojeżdżała 

w samo serce Stadionu. 

 
 

  
 

 



Kończy się już moja opowieść, miejscu gdzie całkiem przypadkowo zaznaczyłam swoją 

obecność. Obecność, która tak bardzo zaważy na moich późniejszych życiowych planach.  

 

W drodze powrotnej włożyłam do podręcznego bagażu przeczytaną w Australii „Sztukę 

szczęścia” opisującą filozofię Dalajlamy. I, aby znieść jakoś dłużące się do Wiednia 22 

godziny lotu, pisałam streszczenie tej ciekawej lektury. 

Pozdrawiam  Cię serdecznie i dziękuję Ci za poświęcony mi czas. 

Zielona Gałązka          


