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Inicjatywa Nowe Dynasy 
miasto  |  ludzie  |  tor 
 
 
Inicjatywa Nowe Dynasy ma za zadanie przywrócenie nieczynnego toru kolarskiego (dawnej RKS 
„Orzeł”) w Warszawie w formule otwartego, wielofunkcyjnego centrum miejskiego o charakterze 
rekreacyjno-sportowym i kulturalnym. 
 
 
Kim jesteśmy?   
 
Jesteśmy ruchem społecznym, który skupia reprezentantów różnych środowisk (nie tylko 
rowerzystów i kolarzy!) - osoby zaangażowane w rozwój dzielnicy, mieszkańców Kamionka / 
Grochowa / Pragi Południe, osoby, którym nie obojętne są kolarskie tradycje dzielnicy, dalsze losy  
i potencjał welodromu oraz zabytkowego budynku klubowego. 
 
 
 
Cel  
 
Celem Inicjatywy Nowe Dynasy jest rewitalizacja i przywrócenie nieczynnego welodromu (dawnego 
toru kolarskiego Klubu Sportowego „Orzeł” przy ul. Podskarbińskiej) na styku warszawskich Kamionka 
i Grochowa oraz nadanie mu nowej formuły otwartego dla mieszkańców, wielofunkcyjnego centrum 
miejskiego o charakterze rekreacyjno-sportowym i kulturalnym. 
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Naszym zamiarem jest ożywienie zapomnianego miejsca, nawiązanie do jego historii  i silnych tradycji 
kolarskich w kontekście rozwijającej się kultury rowerowej. 
 
Zależy nam na reaktywacji zabytkowych: 333-metrowego welodromu i budynku klubowego 
(autorstwa znanego architekta Macieja Nowickiego) oraz otaczającej je zieleni w formule wspólnej 
przestrzeni sprzyjającej rekreacji i integracji środowisk lokalnych / sąsiedzkich / rowerowych / 
kolarskich. Chcielibyśmy by w tym miejscu powstała przestrzeń publiczna nastawiona nie tylko  
na wyczyny sportowe, lecz także na spędzanie wolnego czasu  i odpoczynek. 
 
Czyż nie byłoby miło gdyby Warszawa podobnie jak Wrocław, Szczecin, Łódź, Barecelona, Kijów, 
Helskinki, Londyn, Tallin miała swój własny odkryty welodrom? Gdyby w tym miejscu zabiło serce 
dzielnicy, a Nowe Dynasy zaistniały w świadomości warszawiaków jako synonim kultury rowerowej 
(podobnie jak Służewiec od 80. lat kojarzony z wyścigami konnymi czy Stegny z torem łyżwiarskim)? 
 
Proponujemy oddolny proces decyzyjny w postaci ogólnowarszawskich konsultacji społecznych jako 
punkt wyjścia dla decyzji o zagospodarowaniu tego terenu. Podpisany przez 1400 osób wniosek  
o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie toru złożyliśmy w październiku 2019 roku.  
W oczekiwaniu na ciąg dalszy wydarzeń inicjujemy kolejne nowo-dynasowe akcje. 
 
 
 
Postulaty:  
 
wielofunkcyjność 
 

• lokalne centrum dzielnicy w oparciu o kulturę, rekreację i sport 

• ogólnodostępne miejsce aktywnego wypoczynku dla wszystkich 

• szkółka rowerowa i zajęcia dla dzieci 

• rozrywka i wydarzenia kulturalne 

• odkryty welodrom jako centrum integracji lokalnej społeczności 
(wzorem: Wrocławia, Barcelony, Kijowa, Helsinek, Londynu, Tallina, etc.) 

 
 
dziedzictwo  
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• Nowe Dynasy jako wyróżnik Kamionka  
(Służewiec = wyścigi konne, Stegny = tor łyżwiarski 

• renowacja zabytkowego toru kolarskiego Nowe Dynasy  
(autorstwa Janusza Kalbarczyka) 

• reaktywacja zabytkowego budynku klubowego  
(autorstwa architekta Macieja Nowickiego) 

• zachowanie wartości kulturowych  

• nawiązanie do kolarskiej tradycji KS ORZEŁ 

• ochrona autentycznej tkanki miejskiej 
 
 
 
zieleń 
 

• utworzenie zielonej przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji obecnych  
i nowych mieszkańców 

• unikatowe połączenie zieleni z obiektem sportowo-rekreacyjnym 

• wspólna koncepcja zieleni dla całego kwartału: tor Nowe Dynasy,  
skwer na rogu ul. Stanisławowskiej / Mińskiej oraz okolice hali 

• enklawa zieleni w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy, jako zrównoważenie monokultury 
deweloperskiej 

• ograniczenie wycinki drzew do minimum 
 

konsultacje społeczne i proces decyzyjny 

 

• przeprowadzenie ogólnomiejskich konsultacji społecznych 

• profesjonalny, obiektywny raport z konsultacji społecznych 

• transparentny proces decyzyjny z udziałem mieszkańców / ekspertów /   
instytucji i stowarzyszeń 

 
 
Inicjatywa Nowe Dynasy: początki 
 
Początki Inicjatywy sięgają 2014 roku. Dzięki społecznej zbiórce pieniędzy (POLAK POTRAFI) 
zbudowano mini-tor kolarski MAŁE DYANSY, który funkcjonował latem nad Wisłą na terenie Palcu 
Zabaw. Wtedy też odbyła się społeczna akcja sprzątania toru:  
 
Trzon pierwszego kolektywu Nowe Dynasy tworzyły osoby ze  Studia Teatralnego Koło oraz rowerzyści 
związani z klubokawiarnią Dwa Osiem ze wsparciem grupy rowerowej Zmiana Organizacji Ruchu.  
Inicjatywie zależało na ożywieniu zapomnianego miejsca, skojarzeniu kolarskich tradycji tego miejsca 
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z dynamicznie rozwijającą się kulturą rowerową w celu stworzenia nowoczesnej przestrzeni 
rekreacyjnej przeznaczonej zarówno dla miejskich sportowców, jak i mieszkańców.   

 
Nowe Dynasy 2014 to także druga odsłona projektu Studia Teatralnego Koło pt. MUZEUM 
SPOŁECZNE. Projekt realizowany był przez rezydującą w pofabrycznym kompleksie Soho Factory, 
grupę niezależnych artystów teatralnych, kuratorów i animatorów kultury specjalizowała się  
w artystycznej eksploracji nietypowych i opuszczonych przestrzeni miejskich. Początkiem myślenia  
o nowej funkcjonalności zapomnianych budynków był PROJEKT PRAGA, rozgrywający się w dawnej 
fabryce PZO. Wydarzenie złożone z cyklu mini projektów społeczno-artystycznych otrzymało nagrodę 
publiczności w plebiscycie Gazety Wyborczej Co Jest Grane WDECHY 2008. 
 
 
MUZEUM SPOŁECZNE stanowiło kontynuację artystycznej i społecznej redefinicji warszawskiej Pragi. 
Druga odsłona dotyczyła historii toru kolarskiego KS „Orzeł”. W ramach projektu powstał film 
dokumentalny w reż. Katarzyny Krapacz, oparty na archiwalnych materiałach i spotkaniach z ludźmi 
związanymi z KS Orzeł. Rozpoczęcie dyskusji wokół dawnej świetności klubu sportowego i toru 
kolarskiego zainicjowało zbiórkę pieniężną na budowę nowego welodromu prowadzoną  
za pośrednictwem serwisu POLAK POTRAFI. Projekt współfinansowany ze środków Miasta St. 
Warszawa. 
 

 

Inicjatywa Nowe Dynasy: reaktywacja 
 
 

Reaktywacja działań nastąpiła w 2018 roku. Aktywiści, kontynuując inicjatywę sprzed czterech lat, 
zorganizowali debatę na temat przyszłości obiektów sportowych przy Podskarbińskiej 11.  
W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciel Urzędu Miasta Praga - Południe, inicjatorzy Wrocławskiego 
Welodromu im. Wernera Józefa Grundmanna, kolarze trenujący przed laty na torze kolarskim   
KS „Orzeł” oraz lokalni mieszkańcy.  

Latem 2018 Inicjatywa Nowe Dynasy zorganizowała lokalną zbiórkę pamiątek dotyczących historii 
toru, a następnie - wspólnie z Kwiaciarnią Grafiki - przygotowała wystawę poświęconą sekcji kolarskiej 
tego klubu sportowego pt. „Historia Toru Kolarskiego „Orzeł”. Wernisaż wystawy odbył się 23 sierpnia 
2018 w Centrum Społecznym (Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL) przy ul. Paca 40  
na Grochowie i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.  

Uzupełnieniem tych działań było zrealizowanie krótkiego materiału filmowego - zapisu wypowiedzi 
osób związanych z Inicjatywą Nowe Dynasy oraz sympatyków, m.in. Pawła Sołtysa (wokalisty 
Pablopavo) oraz wykład architekta - varsavianisty Grzegorza Miki  o modernistycznej hali sportowej 
KS „Orzeł”, zaprojektowanej przez znanego polskiego architekta - Macieja Nowickiego. 

Zwieńczeniem tych działań była zbiórka podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie 
ogólnomiejskich konsultacji społecznych w przedmiocie zagospodarowania terenu KS „Orzeł”.  
Dzięki zaangażowaniu sympatyków idei przywrócenia toru kolarskiego, aktywistów                
i wolontariuszy z: MJN, Stowarzyszenia Wiatrak, Kwiaciarni Grafiki, Tour De Varsovie oraz lokalnych 
kawiarni, bibliotek i serwisów rowerowych zebrano ponad 1400 podpisów.             

19 października 2018 roku dokument został złożony do warszawskiego Ratusza. Jeszcze w tym samym 
miesiącu urzędnicy potwierdzili, że spełnia on wszystkie wymagania formalne.  
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Inicjatywa Nowe Dynasy w akcji 
 
 
W toku wspomnianych działań do Inicjatywy Nowe Dynasy dołączyły kolejne osoby, którym los toru 
kolarskiego nie jest obojętny, w tym lokalni mieszkańcy. Tym samym Inicjatywa stała się szerokim 
ruchem społecznym, znacznie wykraczającym swoją strukturą poza ramy jednej organizacji. 
Podjęliśmy kolejne działania. 

 

Najgłośniejszym - do tej pory - był wiosenny happening pod hasłem „Ratusz się wykręca – zakręćmy 
pod Ratuszem!”. 4 kwietnia na pl. Bankowym przed wejściem do Urzędu m.st. Warszawy zebrało się 
kilkadziesiąt osób - rowerzystów, aktywistów, kolarzy  i mieszkańców różnych stołecznych dzielnic.  
By przypomnieć władzom miasta  złożonym w październiku 2018 wniosku i o swoich postulatach 
odbyła się konferencjęa prasowa; następnie  rowerzyści - w symbolicznym geście - przejechali 
kilkanaście okrążeń przed wejściem do Ratusza. Relacje z happeningu pojawiły się mediach: m.in. 
„Kurierze Warszawskim”, TVN Warszawa , Radiu Warszawa i kilku innych. 

Rok 2019 przyniósł też kontynuację działań kulturalnych – rozszerzona o kolejne archiwalne zdjęcia 
wystawa, ukazująca czasy świetności toru kolarskiego KS „Orzeł”, została pokazana podczas 
Mistrzostw Świata w Kolarstwie Torowym w Pruszkowie oraz na targach BikeExpo na Stadionie 
Narodowym w Warszawie.  

Rozważając hipotetyczne możliwości aranżacji toru i jego otoczenia przy zachowaniu 
wielofunkcyjności tej przestrzeni, tradycji sportowych tego miejsca oraz potencjalnych potrzeb 
rekreacyjno-kulturalnych mieszkańców dzielnicy, Inicjatywa Nowe Dynasy odwołuje się  
do doświadczeń innych, działających obecnie welodromów, które mają za sobą podobne 
doświadczenia m.in we Wrocławiu, Kijowie czy Helsinkach. Podczas wydarzeń staramy się 
prezentować wizualizacje, przybliżające jak Nowe Dynasy mogłyby wyglądać po rewitalizacji,  
co wpisuję się w debatę na temat przyszłości tego obiektu w kontekście uwzględnienie potrzeb 
mieszkańców i nadania miejscu szerokich funkcji rekreacyjno-sportowych. 

 

Kontakt: 
 
www: nowedynasy.pl 
fb: facebook.com/nowedynasy/ 
mail: nowedynasy@gmail.com 

 

 


