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Lektura prasy sportowej z lat 1972 – 1992: tygodników ,,Sportowiec” , ,,Wiadomości Sportowe” oraz 

dziennika ,,Przegląd Sportowy” ujawnia, że historia ,,Nowych Dynasów” jest krótsza, niż się zdaje i jak podaje 

to Wikipedia.  

Najistotniejsza informacja z lektury prasy sportowej tamtych lat jest taka, że zły stan techniczny obiektu 

raportowano na długo wcześniej zanim nastąpiła w kraju transformacja, po raz pierwszy w roku 1978. W 

roku tym ostatni raz rozegrano w Warszawie mistrzostwa Polski, które powracają tylko raz, po siedmiu 

latach, możliwe, że na próbę, w roku 1985. I próba ta nie wypada pomyślnie. 

• Jest to historia obiektu z góry skazanego na zagładę wskutek najprawdopodobniej kiepskiego i 

niskobudżetowego  wykonania, z inicjatywy oddolnej i w czynie społecznym. A rezultatem było 

znaczące wyeksploatowanie - ,,zdewastowanie” w ciągu zaledwie sześciu lat.  

Już w dwa lata po powstaniu toru – zagadka. II ME juniorów, wielka impreza, i zdjęcie w prasie z opisem: 

Nowe Dynasy – ODREMONTOWANY kolarski stadion RKS Orzeł przy ul. Podskarbińskiej w Warszawie – 

gotowe na przyjęcie uczestników II Mistrzostw Europy Juniorów. (Ponad 200 juniorów z 29 krajów na starcie 

II ME, Przegląd Sportowy, 1974, nr 132) 
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Relacje z Mistrzostw Polski w 1978 roku, po 6 zaledwie latach od powstania toru zawierają krytykę pod 

adresem stanu toru.  Określenie ,,zdewastowany” wystąpiło nie tylko w najbardziej szczegółowych 

doniesieniach w Przeglądzie Sportowym, jak i w tygodniku Wiadomości Sportowe. I jest to w tym tygodniku 

pierwszy w ogóle od 1972 roku jakikolwiek komentarz na temat toru Orła!  

 

 

Jakie było wykonawstwo w takim razie, skoro obiekt zasłużył tak szybko na taką ocenę? Jaka mogła być 

jakość latarni, które pordzewiały w ciągu 6 lat?  

Dodajmy, że pozostałe funkcjonujące w Polsce tory, wszystkie sprzed nawet I WŚ na taką recenzję ani razu w 

tym okresie nie zasłużyły.   
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Jan Jankiewicz znowu na 4 kilometry. Zbigniew Szczepkowski wyeliminował Krzysztofa Sujkę, Przegląd 

Sportowy 1978, nr 127:  

Przykro patrzeć jak ten potrzebny i wzniesiony takim trudem, dzięki zapałowi działaczy, niszczeje w oczach. 

Słupy oświetleniowe pordzewiały, głośniki również przestały działać, nie pomalowane ławki przedstawiają 

smutny wygląd, nie było nawet komu namalować linii startowych na mistrzostwa kraju. 
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Dzień później red. Krzysztof Szwed pisze otwartym tekstem:  

Do warszawskiego toru Orła przylgnęła nazwa ,,Nowe Dynasy”. Jednak bywalcy pamiętający stary obiekt, 

powiadają, że to ani Dynasy, ani tym bardziej nowe. Tor wygląda jak zapomniany przez Boga i ludzi, o 

czym zresztą wspominaliśmy w poprzednim numerze PS. Przynajmniej ludziom warto było przypomnieć o 

odbywających się tam właśnie mistrzostwach Polski. Wprawdzie budowniczowie toru dość pesymistycznie 

ocenili popularność kolarstwa torowego w kraju i wznieśli nader kameralne trybunki, ale i tak świeciły one 

pustkami.  (Silna grupa wciąż dominuje na torze, Przegląd Sportowy, nr 128, 1978) 

 

 

Prawdopodobnie tor został pomyślany właśnie jako baza treningowa a nie obiekt na zawody, bo tylko tym 

wytłumaczyć można brak przyzwoitej trybuny. Świadczyć o tym może też lektura kalendarza imprez PZKol. za 

lata 1972-1976, w którym dominują imprezy dla młodzików i juniorów. 
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• W prasie jest dość materiału na to, że obiekt od początku traktowany był jako niedokończony 

przez brak zadaszenia, które wyraźnie było z początku obiecywane.  

Wszelkie zastrzeżenia, które mieli i jeszcze mają pewni urzędnicy, skąpiący środków na rozbudowę Nowych 

Dynasów (dach, koniecznie dach nad torem i trybunami!), a mianowicie, że będzie to obiekt wymarły – 

spełzły w konfrontacji z rzeczywistością niczym podły perkal w zetknięciu ze słońcem.(Lech Cergowski, Z 

Nowych Dynasów na tor olimpijski, Przegląd Sportowy 1972 nr 117) 

 

 

Sprawa pokrycia dachem kilku torowych obiektów w kraju ciągle znajduje się na szczeblu rozmów i 

rozważań: jeśli chodzi o obiekty Orła – Nowe Dynasy, są już podobno przychylne opinie władz sportowych, 

nie widać, niestety, ich skutku. (Na torze Orła jeszcze raz zwyciężyła pogoda, Przegląd Sportowy 1974, nr 

192) 
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Tor nie doczekał się zadaszenia, choć jak czytamy w nagłówkach oraz w tekstach, deszcz nieustannie 

przeszkadzał w zawodach.  

Po wielu latach starań klubów z całej Polski o zadaszenie przyznano je szczecińskiemu torowi klubu Gryf 

Szczecin. Po raz pierwszy na zadaszonym torze pojechali tam kolarze w… 1988 roku.   

Dlaczego nie zadaszono najnowszego toru, toru w stolicy, toru zaprojektowanego przez polskiego 

olimpijczyka Janusza Kalbarczyka, a zadaszono prawie stuletni tor poniemiecki? Zdaje się, że ustalenie 

przyczyn byłoby istotne dla oceny rzeczywistej przydatności  toru Orła dla polskich kolarzy w tamtym 

czasie.  

Być może przeważyły zasługi kolarzy Gryf Szczecin, wśród których było wielu medalistów, jak i długa 

znakomita historia szczecińskiego toru, jak i wygodne trybuny na kilka tysięcy widzów. Wskazywałby na to 

artykuł B. Latuszkiewicza Tor z poślizgiem, Wiadomości Sportowe, nr 26, 1985 r. 
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• Faktem jest bowiem także, że kolarze klubu RKS Orzeł nie zdobywali nagród i nie zaistnieli w prasie 

ogólnopolskiej w relacjach z imprez kolarskich (Wiadomości Sportowe i Sportowiec lata 1972-1986, 

Bogdan Tuszyński, Od Dynasów do Szurkowskiego, KAW, Warszawa, 1986, Bogdan Tuszyński, Sto lat  
Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów i Kolarstwa Polskiego, Warszawa  1986) 

Najlepszym klubem kolarskim w stolicy była niezmiennie przez wszystkie te lata Legia, która mogła 

swoim kolarzom zaoferować najlepsze warunki i opiekę nad zawodnikami. Najlepsi opuszczali swoje 

kluby i przechodzili do Legii jak Czesław Lang z Baszty Bytów, czy Lechosław Michalak z Warszawskiego 

Towarzystwa Cyklistów. Najlepszym klubem w kolarstwie torowym w Polsce był zaś Gryf Szczecin. 

• Są też w prasie wzmianki, wobec których należy zadać pytanie, czy tylko i wyłącznie dewastacja po 

zaledwie sześciu latach stała za tym, że ND przestały gościć zawody mistrzostw Polski, które 

odbywały się co roku również na innych, dużo starszych torach, jeszcze sprzed IWŚ – w 

Żyrardowie, Łodzi, Kaliszu, Radomiu i Szczecinie, czy też niemożność uzyskania na nim 

satysfakcjonujących wyników przez polską czołówkę, a może fakt, że nader często przerywał 

zawody deszcz, mokra nawierzchnia zawsze bowiem była przesłanką do ich przerwania z obawy o 

zdrowie zawodników, jak się zdaje - zwłaszcza na tym torze.  

 

 

 



Tor kolarski Orzeł w prasie sportowej lat 1972-1986 (w skrócie),   opr. Dorota Lamcha 

 

8 
 

- rok 1973, Przegląd Sportowy: ,,Dwudziesty drugi tytuł Janusza Kierzkowskiego” - mistrz świata i wielokrotny 

mistrz Polski jest niezadowolony ze swojego wyniku na kilometr ze startu zatrzymanego. Dziennikarz pisze: 

,,Janusz Kierzkowski uzyskał, jak na warszawski tor, bardzo dobry rezultat.   
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- rok 1974, Deszcz miesza szyki młodym kolarzom, Przegląd Sportowy nr 134: ME Juniorów: Trudny, 

zwłaszcza dla nowicjuszy, tor na Nowych Dynasach był jeszcze lekko wilgotny, kiedy rozpoczęły się 

eliminacje sprintu, często dochodziło więc do wywrotek na wirażach. 
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- rok 1975, Łodzianie najlepiej jeździli na torze Orła, Przegląd Sportowy nr 140: Ogólnopolska Spartakiada 

Młodzieży: . Padający deszcz zmusił do przerwania imprezy – mokry betonowy tor stanowił bowiem 

zagrożenie dla zdrowia młodych kolarzy. Zdążono rozegrać jedynie II serię 3000 m drużynowo. Z wyścigu 

na 15 km trzeba było zrezygnować.  

 



Tor kolarski Orzeł w prasie sportowej lat 1972-1986 (w skrócie),   opr. Dorota Lamcha 

 

11 
 

Lata 80 to jeszcze czas rozgrywania zawodów o Puchar Prasy, tradycyjnie już przy nieustannej obawie o 

deszcz, a także przy słabnącym zainteresowaniu kolarzy. Prasa dopisała, gorzej z kolarzami, Przegląd 

Sportowy 1984, nr 175: Spodziewaliśmy się większej frekwencji, zwłaszcza udziału czołówki.  

Zagadkowy jest rok 1985, w tym bowiem roku wyjątkowo wracają na tor Orła mistrzostwa Polski a także 

odbywa się Puchar Prasy też wyjątkowo dobrze zorganizowany, z udziałem najbardziej utytułowanych 

zawodników i znakomitą publicznością, który uzyskał bardzo pochlebną relację w prasie. W organizację 

włącza się redaktor Strzałkowski, jeden z inicjatorów powstania toru. Czyżby tor przeszedł jakiś lifting? 

Czyżby była to ostatnia rozpaczliwa próba udowodnienia przydatności obiektu? Chyba tak, skoro niepogoda, 

choć odnotowana w relacji, ten jeden jedyny raz wyjątkowo nie psuje imprezy.  

Mistrzostwa Polski, Rześki staruszek. Gapiostwo lidera. Porażka faworyta, Wiadomości Sportowe nr 29, 1985 

r. : Po raz pierwszy w swojej karierze mistrzem Polski został Ryszard Dawidowicz z LKS Gryf Szczecin. I co 

najciekawsze z wynikiem 1,08,68 ustanowił rekord warszawskiego toru wygrywając pewnie z faworytem – 

Leszkiem Stępniewskim z Żyrardowianki. Dawidowicz przy okazji przetestował nowy egzemplarz roweru 

wykonanego przez świetnego mechanika szczecińskiego Gryfa – Lecha Rychtarskiego. Na takich rowerach 

torowcy wystartują na sierpniowych mistrzostwach świata we Włoszech. 

 

I ostatni w historii Puchar Prasy na torze Orła: B. Latuszkiewicz, Z mistrzami w głównych rolach, Wiadomości 

Sportowe nr 37, 1985
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Po czym niespodziewanie, w roku następnym, 1986, Puchar Prasy przenosi się do Łodzi, a tor kolarski Orzeł 

odchodzi w niepamięć.   

Wiadomości Sportowe z 15 września 1987 roku donoszą:  Puchar Prasy bez prasy: Pomysł zorganizowania 

Pucharu Prasy na łódzkim torze okazał się niezbyt szczęśliwy. Sęk w tym, że w stolicy nie ma odpowiedniego 

obiektu. PZKol. czyni starania o przejęcie mocno zaniedbanego toru warszawskiego Orła. Ale jak do tej 

pory – bez skutku. 
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Prasa nie rozwija więcej tematu ,,zaniedbania” toru, musiało ono jednak być znaczne, skoro po kilku 

edycjach Puchar Prasy, zawody dedykowane specjalnie dla tego toru, bo wszystkie redakcje mieściły się w 

Warszawie, przeniesiono poza Warszawę. ,,W stolicy nie ma odpowiedniego obiektu” to recenzja z roku 

1987. A przypomnijmy, pierwsza skarga na tor pojawiła się w 1978, po sześciu latach eksploatacji toru 

podczas relacji z Mistrzostw Polski. Mistrzostwa nie powracały na tor przez 7 kolejnych lat, pojawiły się w 

1985 r. Wobec przeniesienia nawet Pucharu Prasy wygląda to na jednorazowy incydent, po którym 

ostatecznie zrezygnowano z przeprowadzania na torze większych imprez.  

• Na koniec dwie uwagi: 

- refleksja z przeszłości:  

Materiały prasowe pochodzą z epoki PRL, lat 70. i 80., czyli czasu propagandy sukcesu, kiedy nie do 

pomyślenia jest jakakolwiek pogłębiona krytyka czy gruntowne dochodzenie, a także czasu oporu przeciwko 

władzy a później stanu wojennego, kiedy ludzie nawet zaangażowani w sport i kibicowanie mają większe 

problemy niż zainteresowanie stanem toru kolarskiego.  

Mimo to widać wyraźnie, że początkowe nadzieje i entuzjazm, górnolotne hasła towarzyszące otwarciu: 

,,Działacze, sportowcy i kibice dziękują władzy ludowej za piękny tor kolarski”, ,,Budowniczowie oddają tor 

stolicy” i obowiązkowe; ,,Niech żyje przodująca siła klasy robotniczej -PZPR”, pseudo entuzjastyczne bo 

przymusowe spędy na otwarcie i pierwsze imprezy nie przykryły rzeczywistości i faktu, że tor bez dachu 

okazał się inwestycją niespecjalnie potrzebną społeczności lokalnej i niespecjalnie wśród niej popularną, 

która na dodatek nie przyczyniła się w zdecydowany sposób do rozwoju kolarstwa w Polsce.  Warto też 

zauważyć, że monografie B. Tuszyńskiego na stulecie kolarstwa polskiego zawierają rozdział ,,Dynasy”, ale 

brak w nich rozdziału ,,Nowe Dynasy”. 

- refleksja o przyszłości:  

Można mieć uzasadnione obawy, że ewentualna reaktywacja toru i udostępnienie go dzisiaj amatorom i 

wszelkim chętnym stworzą niebezpieczeństwo dla użytkowników, choćby tylko dlatego, że obiekt, czego 

dowodzą materiały z prasy sportowej sprzed 50 i 40 lat, ze względów bezpieczeństwa nie mógł być 

użytkowany w niepogodę, kiedy miał mokrą nawierzchnię. Na wszystkich odkrytych torach w Polsce, ale 

szczególnie na torze Orła, określanym jako trudny i wymagający, nader często przerywano bądź 

odwoływano wtedy zawody.   

 

Zainteresowanych zachęcam do lektury szczegółowej pracy na temat znaczenia toru kolarskiego Orła w historii 

kolarstwa polskiego i jego prawdziwej historii na podstawie dostępnej prasy sportowej lat 1972-1986, wraz z 

bibliografią. 


