WISŁA 2019
OPINIE I POTRZEBY ODWIEDZAJĄCYCH
Wisła i jej warszawskie nabrzeża od kilku lat przeżywają prawdziwą
metamorfozę. Dzięki miejskim inwestycjom rzeka wróciła do Warszawy
jako atrakcyjna, popularna wśród warszawianek i warszawiaków przestrzeń
publiczna. Stała się ulubionym miejscem do spędzania czasu wolnego, do
spotkań mieszkańców i turystów w każdym wieku, którzy chętnie korzystają
z różnorodnej oferty wiślanych wydarzeń kulturalnych, sportowych czy
edukacyjnych.
Miłośnicy odpoczynku nad Wisłą przez cały rok tłumnie odwiedzają blisko
2,5 km odnowionych bulwarów, wypełnionych różnorodnymi atrakcjami.
Na warszawskich sportowców czeka ścianka wspinaczkowa i strefa
workout. Rowerzyści mają do dyspozycji 16-kilometrową ścieżkę po lewej
stronie rzeki oraz kładkę pod mostem Łazienkowskim. Amatorzy rekreacji
odpoczywają na hamakach i barkach, a dzieci korzystają ze strefy zabaw
z fontannami.
Od 6 lat miasto aktywnie działa na miejskich plażach, prowadząc
bezpłatną wypożyczalnię leżaków i sprzętu sportowego. Mieszkańcy
korzystają z programów rozrywkowych i oferty gastronomicznej ponad
20 nadwiślańskich klubokawiarni, a nad ich bezpieczeństwem czuwa
Warszawski Plażowy. Stale poszerza się również oferta żeglugowa. Po rzece
pływają tradycyjne „drewniaki”, nowoczesne katamarany, żaglówki, kajaki,
łodzie wiosłowe.
Wisła to również wymarzona przestrzeń dla miłośników przyrody, którzy
mogą ją podglądać w naturalnych warunkach - zwłaszcza po prawej stronie
rzeki, spacerując 21-kilometrową ścieżką pieszo-rowerową, która rozciąga
się od granicy Jabłonny aż do mostu Siekierkowskiego. Dla rządnych wiedzy,
od tego roku, specjalną ofertę edukacyjną ma niezwykły, ekologiczny
Pawilon „Kamień” na Golędzinowie.
Każdy znajdzie coś dla siebie, bo rzeka jest dla wszystkich.
Nad Wisłą wciąż dużo się zmienia. Metamorfoza funkcjonowania rzeki,
która nastąpiła w ostatnich latach, stawia przed Warszawą nowe wyzwania.
Od ostatnich badań wiślanej przestrzeni mijają 4 lata. Czas zobaczyć, jak
zmienili się użytkownicy Wisły i jak postrzegają zmiany? Czy oceniają je
pozytywnie? Czy wszyscy dobrze czują się w tej przestrzeni? Czego w niej
brakuje? Co przeszkadza? Kto przychodzi nad Wisłę i czego oczekuje? Czym
jest Wisła dla odwiedzających? Jak z niej korzystają w różnych miejscach
Warszawy? Jakie są najczęstsze aktywności użytkowników rzeki?
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem wyników badania,
w którym udział wzięli goście Wisły.
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JAK BADALIŚMY?
W badaniu odwiedzających Wisłę w Warszawie zastosowano dwutorowe podejście badawcze:
• badanie ilościowe – bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe przy użyciu tabletów (TAPI),
realizowane przez ankieterów,
• etnograficzne badanie jakościowe – spacery, podczas których badacze przeprowadzali obserwacje
(w tym również uczestniczące) oraz wywiady etnograficzne.
Głównym celem badania było poznanie zachowań, opinii i potrzeb osób odwiedzających Wisłę
w Warszawie. Badanie było realizowane od sierpnia do września 2019 r. w wybrane dni tygodnia
i pory dnia: czwartkowe poranki i wieczory, piątkowe wieczory oraz soboty i niedziele w ciągu całego
dnia. Podczas badania zebrano łącznie 3008 ankiet i przeprowadzono 13 spacerów etnograficznych.
Miejsca realizacji badania ilościowego

Miejsca realizacji badania etnograficznego

W badaniu ilościowym zastosowano kwotowy dobór próby, który zakładał równy udział płci (50%
kobiet, 50% mężczyzn), przewagę osób w wieku 15-34 lata (60% badanych) oraz mniejszy udział
starszych roczników: 35-54 lata (20%) i w wieku 55+ (20%).
Wykonawca badania: Kantar Polska S.A. na zlecenie m.st. Warszawy.
W niektórych przypadkach dane na poniższych wykresach mogą nie sumować się do 100% ze względu na zaokrąglenie danych
po przecinku.
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KTO PRZYCHODZI NAD WISŁĘ?
W opinii badanych Wisła to dobre miejsce do integracji i asymilacji z miastem.
Wisłę odwiedzają głównie osoby mieszkające w Warszawie (84%). Częściej są to osoby, które do
Warszawy się sprowadziły (63%), rzadziej osoby urodzone w Warszawie (37%). Co piąty ankietowany
(20%) nie mieszka w stolicy dłużej niż 5 lat.
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Prawie 3/4 ankietowanych (72%) odwiedza Wisłę w towarzystwie innych osób. Wizyty w pojedynkę
częściej obserwowano na prawym brzegu.
Badani najczęściej przychodzą nad Wisłę pieszo (23%) lub przyjeżdżają rowerem (21%). Średni czas
przebywania nad rzeką to nieco ponad 2,5 godziny. Szczyt przyjścia przypada na wczesne godziny
popołudniowe (ok. 16.00), a szczyt końca wizyt na godziny 20.00-21.00. Respondenci najczęściej
odwiedzają ten brzeg, na którym mieszkają – około 2/3 badanych na każdym brzegu to mieszkańcy
tej strony Wisły.
Kto przychodzi nad Wisłę w tygodniu?
W tygodniu jest zdecydowanie mniej ludzi niż
w weekendy. Niezależnie od miejsca, można tu
napotkać jedynie stałych bywalców, czyli osoby,
które przychodzą nad rzekę niezależnie od pory
tygodnia i pogody.

• Biegacze i trenujący nad Wisłą niezależnie od
pogody i pory roku
• Rowerzyści, którzy dojeżdżają tędy do pracy
• Psiarze, okoliczni mieszkańcy,
wyprowadzający tu psy
• Aktywni seniorzy to grupa, która ma dużo
czasu i spaceruje nad Wisłą bez względu na
porę tygodnia
• Wędkarze, to osoby, które nad Wisłą są
od zawsze, byli tu jeszcze zanim stała się
popularna, nie ma takiej pory czy miejsca,
gdzie nie ma wędkarzy; to najbardziej
„zrośnięta” z Wisłą grupa
• Wodniacy, to właściciele łódek i osoby,
których życie wiąże się z codziennym
pływaniem np. sternicy promów

Kto przychodzi nad Wisłę w weekend?
W weekendy można spotkać zarówno stałych
bywalców, jak i osoby, które spędzają tu czas
wolny w sposób typowo weekendowy.

• Imprezowicze i osoby, które przybywają
nad Wisłę w celach towarzyskich (również
związanych z konsumpcją alkoholu)
• Turyści, zarówno z Polski jak i z zagranicy,
a także warszawiacy, oprowadzający swoich
znajomych z innych miast
• Plażowicze, na wszystkich plażach, a także
w zaroślach i na bulwarach. W letnie
weekendy można spotkać wypoczywające
grupki, pary, rodziny i pojedyncze osoby
• Piknikowicze, a także ogniskowicze
i biwakowicze to często napotykane grupy
osób
• Dzieci można spotkać w weekendy wszędzie
tam, gdzie jest infrastruktura (place zabaw,
fontanny, piasek)
• Uczestnicy rejsów, którzy korzystają
z kajaków, statków wycieczkowych
i tradycyjnych wiślanych łódek
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ODWIEDZANE MIEJSCA NAD WISŁĄ
Bulwary to miejsce najchętniej odwiedzane.
Najpowszechniej odwiedzanym miejscem nad Wisłą są bulwary. Zarówno bulwar Karskiego i Pattona
(przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej), jak i bulwar Grzymały-Siedleckiego (niedaleko pomnika Syreny)
w okresie wiosenno-letnim odwiedziło 2/3 wszystkich ankietowanych.

Respondenci z prawego brzegu rzeki są bardziej mobilni niż ci z lewego. Deklarowali oni wizyty
praktycznie we wszystkich miejscach nad Wisłą ujętych w badaniu, także tych na lewym brzegu.
Jedyne miejsca, gdzie przeważają mieszkańcy lewego brzegu to okolice Portu Czerniakowskiego,
Plaży Żoliborz i Plaży Młociny.

5

POSTRZEGANIE WISŁY
Zaleta to widok, obcowanie z naturą. Wadą są śmieci .
Co się podoba nad Wisłą?
Rzeczy przyciągające nad Wisłę i najbardziej
doceniane to przede wszystkim atrakcyjne
widoki oraz panorama miasta (21%).
W dalszej kolejności wskazywano na ciszę
i spokój, bliskość wody oraz możliwość
obcowania z naturą. Plażowanie i sam fakt
obecności piasku jest często podkreślany przez
użytkowników z prawego brzegu.

Co się nie podoba nad Wisłą?
Respondenci mają problem ze wskazaniem rzeczy
negatywnych czy elementów niepodobających
się związanych z Wisłą. Znaczna część (42%) nie
jest w stanie wskazać żadnego takiego elementu.
Ankietowani, którzy potrafili wymienić
negatywne elementy najczęściej wskazywali
śmieci, brud oraz bałagan (17%). Częściej
takie odpowiedzi pojawiają się w przypadku
ankietowanych na prawym brzegu (23% vs 13%).
Pozostałe wady to m.in. za mało toalet, za dużo
ludzi, zarośnięte brzegi.

Wśród użytkowników panuje powszechna opinia, że Wisła to przyjemne i bezpieczne miejsce na
spędzanie czasu, nadaje się także dobrze do uprawiania sportów wodnych. Badani są zgodni, co do
faktu, że Wisła nie nadaje się do kąpieli. W ich opinii jest to rzeka raczej niebezpieczna i brudna.
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Osoby odwiedzające Wisłę opowiadają o swoim doświadczaniu rzeki na 5 sposobów:
I.

Natura, „dzikość”
1. NATURALNY EWENEMENT
Wisła jest postrzegana jako dzika rzeka w sercu Europy, wyróżniająca pozytywnie Warszawę
w kontekście globalnego kryzysu klimatycznego.
2. ŻYWY ORGANIZM
Wisła to prastary organizm, który żyje, reaguje, podlega procesom, nieustannie się zmienia
i codziennie jest inny.
3. ODZIAŁUJE NA ZMYSŁY
Wisła to energetyczne miejsce, gdzie człowiek doświadcza działania zmysłów i żywiołów.
4. WISŁA BUDZI DZIKOŚĆ W CZŁOWIEKU
Wisła budzi poczucie bycia częścią pierwotnego świata natury.
5. KONTRAST DZIKOŚCI I CYWILIZACJI
Doświadczanie nadwiślańskiej dzikości jest wzmacniane poprzez działania cywilizujące lewy
i prawy brzeg.

II.

Przestrzeń egalitarna, wspólna i dla każdego
1. NAD WISŁĄ MOŻNA SPOTKAĆ KAŻDEGO
To jedyne miejsce w Warszawie, w którym można spotkać na jednej przestrzeni tak różnych
ludzi.
2. WISŁA NIKOGO NIE ODRZUCA
Osoby, które mieszkają w Warszawie od niedawna, nad Wisłą czują się swojsko, bo woda
przypomina im „ich” rzeki. Wisła łagodzi doświadczenie obcości w stolicy.
3. WIŚLE MOŻNA NADAĆ SWÓJ KLIMAT
Wisła nie ma stałych właściwości, nie jest gotową przestrzenią, lecz miejscem każdorazowo
tworzonym przez ludzi, którzy nadają jej swój klimat.
4. WISŁA TO PRZESTRZEŃ OFFLINE
Wisła sprzyja odłożeniu telefonu i byciu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, ludźmi
i samym sobą.

III. Najlepsza Warszawa
1. WISŁA JEST DO ZAKOCHANIA
Ludzie są zakochani w Wiśle i mówią o niej językiem pełnym miłości i czułości.
2. ŻYWE SERCE MIASTA
Wisła przez kilka miesięcy w roku staje się weekendowym centrum miasta, rozumianym, jako
miejsce, do którego każdemu jest blisko i które żyje.
3. NAJLEPSZA ATRAKCJA TURYSTYCZNA
Wisła stała się jedną z głównych atrakcji turystycznych Warszawy, co podnosi jej wartość
również w oczach mieszkańców.
4. ZAGRANICZNA WARSZAWA
Wisła nadaje Warszawie klimat europejskiego miasta.
5. WENTYL BEZPIECZEŃTWA
Warszawa potrzebuje Wisły, jako miejsca kontrolowanego chaosu, gdzie młodzi ludzie mogą
się wyszumieć w sposób niezagrażający miastu.
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IV. Widok
1. WODA DO PATRZENIA
Ludzie przychodzą nad rzekę, żeby popatrzeć jak płynie. Wisła to scena, na której nieustannie
rozgrywa się spektakl pt. płynąca woda.
2. CISZA I SPOKÓJ… WE MNIE
Widok wody uspokaja, koi, skłania do refleksji, pomaga złapać dystans, kontaktuje człowieka
z jego emocjami. Wisła to strumień naszych myśli i emocji.
3. LUDZIE
Nad Wisłą można czerpać przyjemność z obserwowania innych ludzi w sposób dla nich
nieinwazyjny. Można poczuć się częścią wspólnoty poprzez samo oglądanie innych ludzi.
4. ODKRYCIE NOWEGO WIDOKU
Wisła daje możliwość spojrzenia na Warszawę z bardzo wielu perspektyw. Szczególnie
zaskakujące jest zobaczenie Warszawy z wody.
5. PLENER FOTOGRAFICZNY
Wisła to doskonałe tło do robienia sesji zdjęciowych i nagrywania wideo. To „gotowy widok”
wykorzystywany w wielu formatach fotograficznych.

V.

Mikro-wakacje
1. MORZE WARSZAWSKIE
Wisła latem staje się morskim wybrzeżem w centrum Warszawy i oczekuje się od niej
nadmorskich atrakcji.
2. KLIMAT FESTIWALU, BIWAKU, DZIAŁKI
Latem nad Wisłą panuje wyluzowany klimat wakacyjny – mieszanka festiwalu, biwaku
i wypadu na działkę.
3. WISŁA OŻYWA PÓŹNĄ WIOSNĄ I UMIERA WCZESNĄ JESIENIĄ
Można próbować stworzyć „zimową Wisłę”, ale można też zaakceptować, że sezon też się
kończy, tak jak nad morzem.
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CELE WIZYT NAD WISŁĄ
Nad Wisłę przychodzi się odpocząć lub spotkać ze znajomymi.
Wypoczynek i spotkania towarzyskie to podstawowe cele, które sprowadzają ludzi nad Wisłę.
Prawy brzeg ma charakter nieco bardziej wypoczynkowy, lewy brzeg służy częściej do spotkań
towarzyskich, imprez i spacerów. Główne powody wyboru Wisły, a nie innego miejsca w Warszawie
są najczęściej związane z lokalizacją (bliskość miejsca zamieszkania i dobra lokalizacja z dobrym
dojazdem) oraz ogólną atmosferą, wyglądem czy specyfiką miejsca.

Wizyty na prawym brzegu częściej służą wypoczynkowi (66% vs 52%), organizowaniu pikników
czy ognisk (7% vs 4%). Lewy brzeg to częściej spotkania towarzyskie przy alkoholu (49% vs 35%),
imprezy w klubach i pubach (11% vs 6%).
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PROBLEMY I BRAKI
Brakuje toalet, przeszkadzają śmieci, alkohol jest tolerowany.
Osoby ankietowane pytane o to, czego nad Wisłą brakuje, często mają problem z udzieleniem
odpowiedzi. Jedna trzecia z nich nie wymienia nic (31%). Kolejne 30% wskazuje na brak toalet.
Pozostałe odpowiedzi pojawiające się już znacznie rzadziej, to braki w małej architekturze (ławki,
śmietniki, itp.).

Wszystkie zjawiska, które opiniowali badani (hałas, śmieci, alkohol), w ich opinii występują nad
Wisłą. Rzeczą, która najbardziej przeszkadza są jednak głównie śmieci (74%). W najmniejszym
stopniu przeszkadza spożywanie alkoholu (27%).
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Zdecydowana większość użytkowników Wisły (91%) jest za utrzymaniem zezwolenia na spożywanie
alkoholu na bulwarach wiślanych. Według ponad 80% badanych zezwolenie nie wpłynęło na poziom
bezpieczeństwa lub wręcz wpłynęło pozytywnie.
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POTRZEBY ZWIĄZANE Z WISŁĄ
Więcej toalet, zieleni, koszy na śmieci, imprez muzycznych.
Najbardziej pożądane inwestycje nad Wisłą związane są z rozbudową infrastruktury, szczególnie
zwiększeniem liczby toalet (38%). W dalszej kolejności respondenci wskazują na zwiększenie
obszarów zielonych (27%), więcej koszy na śmieci (24%) oraz powstanie basenów na Wiśle (23%).

Prawie połowa ankietowanych (46%), jako najbardziej pożądane wydarzenia nad rzeką wskazuje na
imprezy muzyczne i koncerty. Potrzeba ta występuje częściej wśród osób młodych (poniżej 35 roku
życia). W dalszej kolejności badani wymieniają inne wydarzenia kulturalne, takie jak kino plenerowe
(22%) oraz imprezy taneczne czy potańcówki (18%). Co dziesiąta z badanych osób (9%) uważa, że nad
Wisłą nie powinno być żadnych imprez.

12

CHARAKTERYSTYKA MIEJSC
Plaże jako kontakt z naturą w centrum miasta, bulwary jako miejski deptak,
imprezowe schodki, powrót na wodę.
Wśród popularnych punktów na mapie warszawskiej Wisły wyróżniają się przede wszystkim
plaże (zlokalizowane głównie na prawym brzegu) oraz bulwary i schodki (na brzegu lewym). Plaże
najczęściej odwiedzane są w weekendy. Ich główne zalety to natura, „dzikość” w środku miasta,
poczucie wolności. Nowe bulwary traktowane są jako miejski deptak, miejsce reprezentacyjne,
miejsce do spędzenia czasu z rodziną, czy gośćmi spoza Warszawy. Schodki (od mostu
Poniatowskiego do mostu Łazienkowskiego) to miejsce kultowe, imprezowe, zdominowane przez
młodych, do którego w efekcie zniesienia zakazu spożywania alkoholu w dużej mierze przenieśli się
imprezowicze z innych miejsc nad Wisłą (np. z Poniatówki).
Warto wyróżnić także akwen Wisła, rozumiany jako rzeka-woda, a nie jedynie rzeka-brzegi.
Warszawiacy i turyści coraz chętniej korzystają z rejsów, kajakarstwa, promów i innych atrakcji
wodnych. Elementem od dawna wpisanym w krajobraz warszawskiej Wisły są też wędkarze.
Osoby mające bezpośredni kontakt z wodą– wodniacy i wędkarze – uważają, że Wisła jest czysta lub
coraz czystsza. W ich opinii za kolor rzeki odpowiada naturalny osad, a dowodem czystości wody są
żyjące w niej wymagające gatunki ryb.
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CO SIĘ ZMIENIŁO OD BADANIA W 2015 ROKU?
Trwa pozytywny odbiór zmian.
Poprzednie badanie osób odwiedzających Wisłę odbyło się w 2015 r. Wtedy zmiany nad Wisłą
w ostatnim dziesięcioleciu pozytywnie oceniło 82% badanych. W 2019 r. poproszono odwiedzających
rzekę o cenę zmian w ostatnich 4 latach. Również zdecydowana większość badanych (86%)
pozytywnie ocenia zmiany, które nastąpiły.
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1. WZROST MIŁOŚCI DO NATURY
Naturalność Wisły stała się jej najważniejszym atutem, na co ma wpływ aktualny dyskurs
ekologiczny i klimatyczny (dużo silniejszy niż w 2015 r.).
2. ULGA, ŻE NIE ZABETONUJĄ
W 2015 r. badani wyrażali lęk, przed „zabetonowaniem Wisły”, co miało związek z trwającą
budową bulwarów. Ukończenie inwestycji sprawiło, że temat nie pojawił się w 2019 r.
3. BARDZO POZYTYWNY ODBIÓR PLAŻOWYCH
Projekt „Warszawski Plażowy” cieszy się ogromną popularnością wśród plażowiczów. Ludzie
doceniają zainteresowanie miasta ich potrzebami i bogatą ofertę proponowanych aktywności.
4. ZMIANA POKOLENIOWA NA SCHODKACH
Różnicą względem ostatniego badania jest zmiana charakteru imprez po lewej stronie Wisły
i użytkowników bulwarów. W opinii badanych zamknięcie popularnych klubów spowodowało
odpływ imprezowiczów zainteresowanych „ambitną ofertą klubów”. Badani uważają,
że na lewym brzegu, szczególnie na Schodkach, pojawiła się większa liczba małoletnich
osób imprezujących w sposób ekstremalny – „upijanie się, bójki, zaczepianie”. „Starzy
imprezowicze” negatywnie odbierają nową grupę użytkowników.
5. LEGALNE PICIE ALKOHOLU NA LEWYM BRZEGU ZMIENIŁO STOSUNEK DO POLICJI
Zniesienie zakazu spożywania napojów alkoholowych zmieniło stosunek do Policji i Straży
Miejskiej, która jest teraz postrzegana jako opiekująca się miejscem i pomagająca, a nie
kontrolująca. Nie ma już potrzeby „ukrywania się”. Wisła jest również przez to postrzegana
bardziej „międzynarodowo”.
6. MIEJSCE TURYSTYCZNE
Wisła stała się jedną z głównych atrakcji turystycznych Warszawy. W 2019 r. podczas
badania napotkano dużo więcej turystów (z Polski i zagranicy) niż w 2015 r.
7. WISŁA STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ AKWENEM WODNYM
Od ostatniego badania zmieniło się postrzeganie Wisły jako akwenu wodnego. Badani
wodniacy podkreślają, że teraz jest największe od lat zainteresowanie pływaniem po Wiśle.
Coraz więcej osób decyduje się na spływy kajakowe, spływy na SUP-ach, czy nawet zakup lub
budowę łódki.
8. KŁADKA ROWEROWA POD MOSTEM ŁAZIENKOWSKIM
Wisła jest postrzegana jako trasa przyjazna rowerzystom i miejsce, gdzie najłatwiej dostać
się rowerem. Budowa kładki pod mostem Łazienkowskim to jedna z często wymienianych
pozytywnych zmian nad warszawska rzeką.
9. WYROSŁO WIŚLANE POKOLENIE
Wisła ma już swoje pokolenie – grupę osób, postrzegających się jako „stara wiślana gwardia”,
przychodząca tu od lat. Przestrzeń została oswojona, wrosła w Warszawę, nie jest już nowa.
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