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Мiськi види спорту

Варшава – одне з найкращих 
міст для занять спортом 
у Європі. Багато шкіл  
дозволяють користуватися 
своїми спортмайданчиками, 
а в місті понад 80 парків, 
тому варто оглянути околиці. 
На карті ми відзначили уні-
кальні місця, які варто відві-
дати, перебуваючи у Варша-
ві. Деякі з них знаходяться 
поруч з головними туристич-
ними визначними пам’ятками, 
і до всіх легко дістатися 
громадським транспортом. 
Це тренувальні місця для 
багатьох захоплень, гарні 
також для зустрічей і відпо-
чинку. Там можна зблизька 
побачити багато спортивних 
дисциплін, що практикуються 
на високому рівні.

1.  
Парк  
Свентокшиський
Одне з найпопулярніших 
місць зустрічі молоді у Вар-
шаві. Столи для пінг-понгу, 
місце для панна футболу, 
невеликий скейт-парк, ле-
гендарні баскетбольні май-
данчики. У теплі дні можна 
повалятися в гамаках або 
розстелити ковдру на га-
лявині, звідки відкриваєть-
ся прекрасний краєвид.

2. 
Національний 
стадіон
Стадіон, побудований до 
Євро-2012, після завершен-
ня заходу був відкритий для 
відвідувачів. Головною при-
надою є вимощена асфаль-
това набережна довжиною 
понад кілометр. Набереж-
на та асфальтові доріжки, 
що ведуть до неї, є дуже по-
пулярним місцем для лонг-
бордистів, ролерів та бігунів, 
доступні також після настан-
ня темряви. Взимку на стаді-
оні відкривається льодовий 
каток і найбільший у Варша-
ві критий скейт-парк.

3. 
Вілановська
Легендарні баскетболь-
ні майданчики нещодавно 
зазнали ремонту, тому гра-
ти знову стало комфортно. 
Незалежно від того, при-
йдеш ти сам, чи в групі, тут 
є можливість для тренувань 
та змагань. Якщо ти шукаєш 
можливості пограти на най-

вищому рівні, відвідай також 
баскетбольні майданчики 
в парку Агрикола.

4. 
Сквер  
Ратуш Арсенал
Нове місце доступне для 
всіх любителів практику-
ючих роликові види спор-
ту, скейтборд та самокат. 
Гладка поверхня та гранітні 
перекриття приваблюють 
найкращих варшавських 
скейтерів. Крім того, тут 
є вуличні тренажери, де 
можна з комфортом ро-
зім’ятися або провести 
ціле тренування. На Арсе-
налі заборонено кататись 
на велосипедах BMX.

5. 
Вісляні  
бульвари та 
Свентокшиський 
міст
Вісляні бульвари є най-
популярнішим місцем для 
прогулянок у Варшаві. Під 
Свентокшиським мостом 
є місце для занять стріт вор-
каутом і паркуром, а також 
невеликий скейт-парк. Якщо 
ти шукаєш місце для трену-
вань у погану погоду або хо-
чеш продемонструвати свої 
навички, обов’язково відві-
дай Свентокшиський міст. 
По інший бік мосту розта-
шований популярний ске-
ледром. Його незвичайна 
конструкція обумовлена тим, 
що тут використана кон-
струкція вже неіснуючого 
Русалчиного мосту.



6. 
Щенсливицький 
парк
Великий парк в районі 
Охота, де ти знайдеш без-
ліч цікавих місць - пагорб 
з прекрасною панорамою 
Варшави і цілорічним гір-
ськолижним спуском, во-
лейбольний майданчик, 
тенісну стінку, роликовий 
майданчик, басейн, що 
працює у теплу пору року, 
або бігові доріжки з м’яким 
покриттям. Всі ці місця пото-
пають у зелені вікових дерев, 
а в безпосередній близь-
кості знаходиться водойма, 
завдяки якій в парку дуже 
сприятливий мікроклімат.

7. 
Йорданек  
Рацлавицька
Йорданські сади розта-
шовані в багатьох місцях 
Варшави і дозволяють за-
йматися багатьма видами 
спорту для дозвілля та тре-
нувань. Сад на вулиці Ра-
цлавицькій є популярним 
місцем на Мокотові, де мож-
на пограти у футбол, волей-
бол, баскетбол, пінг-понг та 
настільний футбол.

8. 
Памп-трек  
на Волі
У Варшаві можна знайти 
кілька трас для памп-тре-
ку, але ми рекомендує-
мо один з перших, який 
і сьогодні користується ве-
ликою популярністю. Неза-
лежно від того, катаєшся 
ти на велосипеді, самока-

ті чи лонгборді, памп-трек 
- це чудовий спосіб прове-
сти час у парку. Якщо тебе 
цікавить більш високий рі-
вень складності, також 
зверни увагу на Bike Park 
Kazoora, що знаходиться 
на Урсинові.

9.  
Агрикола
Якщо хочеш побігати на бі-
говій доріжці, то молодіж-
ний осередок Агрикола 
- саме те місце, яке тобі 
потрібно. Можна прийти 
потренуватися індивіду-
ально або скористатися 
з безкоштовних занять бі-
гових груп, таких як Swords 
Warsaw. Також неподалік 
осередку є вуличні спор-
тивні тренажери та довгі 
бігові доріжки з м’яким по-
криттям.

9. 
Пляж  
на Саській Кемпі
Правий берег Вісли є уні-
кальним природним пар-
ком Європи, а його пляжі 
- гордістю Варшави. Знач-
ну частину року на пляжах 
можна безкоштовно взя-
ти напрокат спортивний 
інвентар та шезлонги. По-
руч також є спеціально об-
ладнані місця для вогнища, 
де можна легально посма-
жити барбекю. Крім того, 
пляж на Саській Кемпі має 
найкращий панорамний 
вид Варшави і вражаючий 
захід сонця. Доїхати туди 
можна зручно велосипед-
ним переїздом під Лазен-
ковським мостом.

Про авторів:
Міський Спортивний 
Сквер - команда архітек-
торів, міських спортсменів 
та соціальних дослідни-
ків, які займаються під-
готовкою інноваційних 
просторових проєктів, що 
пов’язують усі напрямки 
сучасного міського життя. 
www.skwer.eu

Mапа
онлайн:

FAJNA WARSZAWA - це 12 
карт, які запрошують моло-
дих мешканців відкрити для 
себе Варшаву: альтернатив-
ні місця мистецтва та куль-
тури, паркові зони, береги 
річки Вісли, архітектурa, ву-
личні спортивні тренажери 
та скейт-парки.

Реалізація: Музей Варшави, 
Музей Волі та Музей Пра-
ги у співпраці з Фондом Bęc 
Zmiana, Фондом Puszka, 
Фондом Центр Архітектури 
та Національним Інститутом 
Архітектури та Урбаністики.

Проєкт фінансується 
містом Варшава


