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Stade de France mieści się w podpary-
skim Saint-Denis, około ośmiu kilometrów 
od centrum stolicy. Zbudowano go przed 
mundialem w 1998 roku. Jest wielofunk-
cyjnym, największym stadionem we Francji 
i rekordzistą w wielu kategoriach. Odby-
wają się tu nie tylko piłkarskie widowiska, 
ale również rozgrywki rugby. To właśnie 
tu, podczas otwarcia stadionu w 1998 roku, 
Zinédine Zidane w 20 minucie spotka-
nia strzelił Hiszpanom premierowego gola, 
i tym samym zapewnił drużynie wygraną. 
To także jedyny na świecie stadion, który 
gościł finały mundialu w futbolu oraz 
w rugby.

Obiekt wyróżnia potężny, przeszklony dach 
wsparty na 18 stalowych masztach. Projek-
tanci specjalnie zastosowali przezroczyste 
pokrycie – oczywiście chodziło o doświetle-
nie stadionu i murawy. Budowa dachu była 
nie lada wyzwaniem. Trzeba było bowiem 
wykorzystać najpotężniejsze dźwigi we Fran-
cji, by unieść metalowe elementy zadaszenia. 
Można sobie tylko wyobrazić, jak potężna 
jest to konstrukcja, skoro waży aż 13 tysięcy 
ton. To więcej niż wieża Eiffla! Samo układa-
nie dachu zajęło rok. A co ciekawe wiele tych 
metalowych komponentów powstało w Pol-
sce, w zakładach w Chojnicach, Kluczborku 
i Wieluniu. 
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To właśnie trybuny stanowią o wyjątkowo-
ści tego obiektu. Te położone na najniższym 
poziomie są ruchome. Można je przesunąć 
o 15 metrów do przodu na mecze piłkarskie 
i odsunąć przy okazji zawodów lekkoatletycz-
nych. Wtedy pojemność trybun zmniejsza się 
o 3 tysiące krzesełek. Wprawdzie przesuwanie 
trwa niemal 80 godzin, ale dzięki temu sta-
dion może się ubiegać o organizację igrzysk 
olimpijskich. Nad ruchomym pierwszym 
poziomem znajduje się pas przeszklonych lóż 
z prywatnymi balkonami, a nad nimi zwarte 
dwa kolejne poziomy widowni. 

ruchome 
trybuny

W 2006 roku Stade de France przeszedł 
pierwszą modernizację. Wtedy na stadionie 
zamontowano nowe telebimy. Kolejne prace 
odbyły się przed Euro 2016. Jednak wów-
czas zmiany na stadionie ograniczyły się do 
kosmetyki. Zmodernizowano podesty dla 
kamer i sektor prasowy. Właściwie nie trzeba 
było robić nic więcej, bo obiekt i tak jest już 
wystarczająco nowoczesny. Mogli się o tym 
przekonać polscy kibice, którzy oglądali mecz 
Polska – Niemcy zakończony remisem (0:0). 
Ostatnie Mistrzostwa Europy zgromadziły na 
wszystkich stadionach Francji aż 130 tysięcy 
Polaków! 

Robert Lewandowski

Mats Hummels

polski piłkarz grający na pozycji 
napastnika w Bayernie Monachium 
oraz w reprezentacji Polski.

niemiecki piłkarz grający na pozycji 
obrońcy w Bayernie Monachium oraz 
w reprezentacji Niemiec.

Stade de France powstał specjalnie na Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Nożnej 1998, których 
gospodarzem była Francja. Obecnie pełni funk-
cję stadionu narodowego. Poprzedni stadion 
– Parc des Princes – nie miał możliwości rozbu-
dowy, więc władze Francuskiego Związku Piłki 
Nożnej podjęły decyzję o wybudowaniu nowego, 
wielofunkcyjnego obiektu. Jego budowa trwała 
blisko trzy lata. 
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Robert Lewandowski i Mats Hummels w barwach swoich reprezentacji narodowych w meczu grupowym podczas 
Mistrzostw Europy 2016. Polska zremisowała wtedy z Niemcami i zapewniła sobie wyjście z grupy

Trybuny na Stade de France
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To istny gigant: i stadion, i klub – FC Barcelona, oczywiście! 
Od razu jednak trzeba wyjaśnić, że dla mieszkańców Barcelony 
i całej Katalonii to nie jest zwykły stadion, a świątynia futbolu. 
Czy to nie przesada? Chyba nie, szczególnie, że w ramach całego 
kompleksu sportowego znalazło się miejsce również na... kaplicę. 
Katalończycy uważają, że zwiedzanie Barcelony można zacząć albo 
zakończyć na Camp Nou, ale absolutnie nie można tego pomi-
nąć. A gdy już się stanie na murawie, daje o sobie znać magia tego 
miejsca – soczyście zielona trawa i cała masa, bo ponad 99 tysięcy 
krzesełek umieszczonych na wysokości 50 metrów. To musi robić 
wrażenie nawet na tych niezainteresowanych sportem. Stadion ten 
jest po prostu ogromny – największy w Europie i jeden z najwięk-
szych na świecie. Właśnie ze względu na swój imponujący rozmiar 
napawa dumą serca nie tylko mieszkańców Barcelony, ale wszyst-
kich Hiszpanów. 

Oficjalna nazwa stadionu początkowo brzmiała Estadio del FC 
Barcelona. Ale i tak wszyscy mówili o nim – camp nou, czyli sta-
dion nowy, w odróżnieniu od starego – viejo. Termin Camp Nou 
tak bardzo się upowszechnił, że w 2001 roku stał się oficjalną 
nazwą. Odrzucono nawet propozycję nadania stadionowi imienia 
założyciela klubu, człowieka legendy – Joana Gampera.

Camp Nou to nie tylko stadion, to cały 
kompleks sportowy. Poza głównym stadio-
nem, znajduje się tam drugi stadion – Mini 
Estadi. Na nim rozgrywa swoje mecze Barce-
lona B, a główna drużyna odbywa treningi. 
Na tym nie koniec, bo jest także hala spor-

towa na prawie 6 tysięcy widzów, lodowisko 
z miejscami dla około tysiąca widzów, korty 
tenisowe, gabinety odnowy biologicznej, 
budynek szkoły juniorów, muzeum klubu, 
sklep i kaplica. A po zapowiadanym remon-
cie będzie jeszcze więcej pomieszczeń. 

stadion jak 
wielkie miasto
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historia
Camp Nou to już siódmy stadion FC Barcelony, ale za to 
najpiękniejszy. Jego budowa trwała trzy lata i zakończyła 
się w 1957 roku. Liczba miejsc na trybunach Camp Nou 
co jakiś czas się zmieniała, by dostosować się do wymogów 
FIFA i UEFA i ostatecznie ma 99 354 miejsc. To ogromna 
liczba. Wymiana wszystkich krzesełek na nowe trwała aż 
trzy lata. Za to dziś można podziwiać trybuny w klubowych 
barwach – bordowych i niebieskich. Gdy stoi się na mura-
wie i patrzy na najwyższe rzędy, ma się wrażenie, że kibice 
siedzą pod samym niebem.
Choć stadion ma już 60 lat, nadal wzbudza podziw. Otrzy-
mał nawet wyróżnienie dla najlepszych z najlepszych 
– w 1997 roku UEFA przyznała obiektowi „pięć gwiazdek”. 
Otrzymało je tylko kilka stadionów w Europie.
Właściciele klubu nie spoczywają na laurach, bo na 2017 rok 
znowu zaplanowano kolejny remont, po którym Camp Nou 
będzie jeszcze bardziej nowoczesny i ekologiczny. Wszystkie 
trybuny będą zadaszone, na zewnątrz zostanie umieszone aż 
500 metrów kwadratowych paneli słonecznych. Dzięki nim 
stadion będzie o wiele tańszy w utrzymaniu. Liczba miejsc 
dla kibiców zwiększy się do... 108 tysięcy! Nowocześniejsze 
będą też szatnie piłkarzy i zaplecze odnowy biologicznej. 

Pierwszy mecz na Camp Nou FC Barcelona rozegrała – tu gratka 
dla polskich kibiców – z reprezentacją Warszawy 24 września 
1957 roku. Katalończycy wygrali 4:2.
Ściany tego stadionu pamiętają wiele ważnych wydarzeń spor-
towych: mecze Ligi Mistrzów, Pucharu Zdobywców Pucharów, 
igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, także te pamiętne dla 
polskich kibiców – z 1982 roku. Rozegrano wówczas mecz otwar-
cia Mistrzostw Świata, w którym Belgia pokonała Argentynę 1:0, 
a polska drużyna ze Zbigniewem Bońkiem doszła do półfinału. 
Niestety, na Camp Nou przegraliśmy z Włochami 0:2. 
Polska reprezentacja wybiegła na to boisko także podczas innej nie-
zwykle ważnej imprezy – Igrzysk Olimpijskich 1992. Rozegraliśmy 
wówczas mecz finałowy z Hiszpanią i niestety ulegliśmy jej 2:3. Ale 
wiadomo, Hiszpanom pomagali kibice i murawa Camp Nou.
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Lionel Messi

Luis Enrique
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Luis Figo
portugalski piłkarz grający na pozycji 
skrzydłowego, kapitan FC Barcelona 
w latach 1995–2000, a potem pił-
karz Realu Madryt od 2000 do 2005 
roku.

argentyński piłkarz grający na pozy-
cji napastnika w FC Barcelona oraz 
kapitan reprezentacji Argentyny. Naj-
skuteczniejszy zawodnik w historii FC 
Barcelony.

hiszpański piłkarz i trener piłkar-
ski, były zawodnik zarówno Barcy, 
jak i Realu Madryt, zaliczany przez 
Pelégo do tzw. „FIFA 100”, czyli listy 
najlepszych żyjących piłkarzy.

Camp Nou to 

stadion w Europie!

1957, Camp Nou. Mecz na otwarcie stadionu Hiszpanie rozegrali z reprezentacją Warszawy. 
Niestety, ulegliśmy Hiszpanom 2:4
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