
Skateboarding
i Parkour Lublin

Parkour jest sztuką poruszania się wśród miejskiej infrastruktury, W roku 2011 powstała grupa Parkour 
Lublin. Jej założyciele postanowili przekazywać zajawkę młodszym pokoleniom organizując warsztaty we 
współpracy w ramach Centralnego Placu Zabaw. Wielu z nich dalej uczy i pracuje w swoim „fachu” prowa-
dząc warsztaty w Strefie Wysokich Lotów.

Deskorolka jest w Lublinie wszędzie od jadącego dziecka na desce aż po obrazy, zdjęcia, filmy oraz inne kul-
turalne rzeczy stworzone przez deskorolkowców.
Rdzawy Jaco, prowadzi naukę jazdy na deskorolce, mamy skatepark na ul. Rusałka, który powstał w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, Park Ludowy który jako jedyny w Polsce ma kreatywne bryły do jazdy.

Скейтбординг і паркур Люблін
Скейтборд у Любліні можна побачити скрізь: від 
дитини, яка катається на скейтборді, до картин, фото-
графій, фільмів та інших культурних об'єктів, створених 
скейтбордистами.

„Ржавий Яцо” вчить скейтбордингу, у місті є скейтпарк 
на вул. Русалка, який був створений в рамках Громад-
ського бюджету, Народний парк, який єдиний у Польщі 
має креативні кам'яні пагорби для катання.

Паркур – це мистецтво пересування посеред інфра-
структури міста. У 2011 році було створено групу 
Паркур Люблін. Його засновники вирішили передати 
підростаючому поколінню вміння, організувавши 
спільні воркшопи в рамках Центрального дитячого 
майданчика. Багато з них продовжують навчати та пра-
цювати у своїй сфері, проводячи майстер-класи у „Зоні 
високого польоту”.

Skateboarding and Parkour 
Skateboarding is popular in Lublin. Children ride boards 
to schools, more experienced skateboarders film their 
tricks. Others paint, photograph or record their skate-
boarding craft for others to see. 

Rdzawy Jaco, teaches skateboarding. We have a skate 
park at Rusałka Street, built from Civic Budget money, 
People’s Park, which is the only one in Poland with crea-
tive blocks for riding.

Parkour relies on moving rapidly through an area typi-
cally in an urban setting. In 2011 the Parkour Lublin 
group was established. Its founders decided to share 
passion for Parkour with younger generations. It is done 
through workshops in partnership with Central Play-
ground team. Many of them are professionals practis-
ing their trade in the ‘High Flight Zone’ amusement 
centre. 


