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Dotyczy: opis infrastruktury skateparków-bowli w Polsce oraz potencjał miejsc, 
w których znajdują się bowle 
 
 
Bowl – definicja wstępna 
 
Bowl jest obiektem przypominający pusty zaokrąglony basen, z wklęsłymi (często 
różnie) wyprofilowanymi ścianami. 
Różnica pomiędzy bowlem a basenem („pool”) jest taka, że baseny tworzy się z 
myślą o napełnieniu ich wodą w celu np. pływania, natomiast bowle buduje się z 
myślą o jeździe w nich. Najczęściej na deskorolkach, rowerach bmx i rolkach. Stąd 
bowle charakteryzują się zazwyczał bardziej łagodnymi łukami ścian po wewnętrznej 
stronie obiektu – „miski”. 
Historia bowli rozpoczęła się, gdy w USA skaterzy zaczęli wykorzystywać puste 
baseny („pool”) do jazdy na deskorolce. Kolejnym krokiem była budowa imitacji 
pustych basenów, z dostosowaniem wymiarów obiektu do ergonomii jazdy. 
Bowl z definicji jest „zamknięty”, tworząc „pełną i zamkniętą” miskę. 
 
Bowle w Polsce  
 
Obecnie w Polsce są setki skateparków. Niestety tylko 5 z nich jest wyposażona w 
bowla. Bowle znajdują się w: Bielsku-Białej, Toruniu, Lesznie, Krakowie oraz 
wybudowany dopiero w 2012 roku mały bowl w Łodzi. 
W Nowym Sączu w drugiej połowie 2007 wybudowano bowla z drewna, przez co w 
2012 roku ten bowl już nie istnieje. 
W powyższym zestawieniu bowli w Polsce nie ma wymienionego pseudobowla w 
Nysie wykonanego ze zbyt śliskiego tworzywa sztucznego, ze zbyt dużymi 
promieniami łuków, w którym po każdym deszczu stoi woda. Nie ma też 
pseudobowla w Łomży, który również ma zbyt duży promień łuku i w którym także po 
każdym deszczu stoi woda. 
W lipcu 2012 w Rzeszowie jest planowane zakończenie budowy skateparku, w 
którym będzie powierzchniowo największy bowl w Polsce. 
 
Tak bardzo mała liczba bowli w stosunku do skateparków wynika z późniejszego 
rozwoju infrastruktury skateparkowej w Polsce niż to ma miejsce w krajach 
zachodniej Europy lub USA. Tam bowle powstają od ponad 10 lat. W Polsce już parę 
lat temu było widać, że bowle będą kolejnym etapem w rozwoju Polskich 
skateparków, lecz ze względu na brak wiedzy projektantów odnośnie ergonomii 
poruszania się w bowlu i wynikających z niej gabarytów obiektu, w Polsce nie 
projektowano bowli. Rezultatem tego jest dosłownie kilka bowli na terenie tak dużego 
kraju, jakim jest Polska. 
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Dla porównania w ponad 4 razy mniejszych Czechach jest ponad 10 bowli (m.in. w: 
Znojmo, Karlovy Vary, Loucna nad Desnou, Brno, Praga (2), Hrušovany nad 
Jevišovkou, etc). Proporcjonalnie w Polsce powinno być zatem 40 bowli. A jest ich 
tylko 5. 
Niektórzy Polscy skaterzy często jeżdżą za granicę w celu jazdy w bowlach – nawet 
tak daleko jak do Brixlegg w Austrii lub do Malmo w Szwecji. 
 
Jakie grupy użytkowników będą korzystać z bowla? 
 
Osoby jeżdżące na: deskorolkach, rowerach bmx i rolkach. 
 
Skąd przyjadą użytkownicy bowla? 
 
Ze względu na bardzo duże i szybko rosnące zapotrzebowanie jazdy „na kątach” 
(wklęsłych powierzchniach, z jakich właśnie składają się bowle), każdy z w.w. bowli w 
Polsce jest bardzo intensywnie oblegany przez jeżdżącą młodzież. W środowisku 
skaterów i osób jeżdżących na rowerach bmx jest rzeczą zupełnie naturalną, aby na 
weekendy podróżować do jakiegoś miasta w celu jazdy na np. deskorolce. A ze 
względu na małą liczbę bowli w Polsce, miasta w których znajdują się bowle 
„automatycznie” cieszą się większą popularnością przyjezdnych, właśnie przez to, 
czego nie ma w innych miejscowościach – bowla. 
 
Na wcześniej wybudowanych bowlach w Bielsku-Białej i Toruniu odbywają się co 
roku cykliczne ogólnopolskie zawody deskorolkowe. W Bielsku-Białej jest to „Vehicle 
Pool Jam” a w Toruniu „Bowl & Roll”. Na każdą z tych imprez zjeżdżają się najlepsi 
zawodnicy z całej Polski, zazwyczaj pozostając przez parę dni w miejscowości 
zawodów. Natomiast po zawodach w mediach branżowych oraz na internecie 
pojawia się mnóstwo relacji – artykułów, zdjęć i filmów z eventu. 
 
Mając na uwadze powyższe, każdy dobrze zaprojektowany i wybudowany bowl, 
będzie co tydzień „standardowo” przyciągał osoby jeżdżące (deskorolka, bmx, rolki) z 
okolicznych miast i województw. 
Natomiast „niestandardowo” – w każdym bowlu będzie chciał pojeździć każdy 
miłośnik „jazdy na kątach”, przez co można przewidzieć że (ponownie, ze względu na 
deficyt bowli w Polsce) praktycznie każdy nowowybudowany bowl będzie 
potencjalnym miejscem odwiedzin szerokiej rzeszy skaterów z całej Polski. 
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Duża popularność 
 
Każdy z przyjezdnych skaterów wyda pieniądze w miejscowych sklepach, często też 
będzie nocował w okolicy. W dodatku, rzadko są to samotnie podróżujące osoby, 
najczęściej są to całe „ekipy riderów”, które przyjeżdżają w dane miejsce pojeździć z 
własnym fotografem lub kamerzystą. 
 
Przykładem bardzo wysokiej frekwencji przyjezdnych jest nowowybudowana 
skateplaza w Lesznie, która od otworzenia we wrześniu 2011 co weekend przy 
dobrej pogodzie przyciąga dziennie ponad 200 osób jeżdżących – nie tylko z Leszna, 
ale również i z całego regionu (jest to „standardowo” obręb Poznań-Kalisz-Wrocław-
Zielona Góra). Skateplaza w Lesznie ma co prawda ponad 3.000 m2 powierzchni, 
natomiast liczba chętnych do jazdy i tak dość dobrze obrazuje popyt na tego typu 
obiekty w Polsce. 
 
Reasumując, utworzenie bowla przyniesie nie tylko duże korzyści dla danego miasta 
i okolic z powodu skate-turystyki, ale przede wszystkim ustanowi tę miejscowość na 
mapie Polski jako miasto, które – jako jedno z niewielu i jedno z pierwszych – 
wybudowało obiekt typu „bowl”, na który obecnie i tak już duży popyt wśród jeżdżącej 
młodzieży nadal dynamicznie rośnie. Innymi słowami, z bowla w tej miejscowości 
będzie korzystać znacznie więcej przyjezdnych, niż miejscowych. 
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