WARSZAWSKA WISŁA
OCZAMI JEJ UŻYTKOWNIKÓW

BADANIE ZACHOWAŃ I OPINII, lato 2015
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Aż do końca lat 70-tych mieszkańcy Warszawy chętnie spędzali czas nad Wisłą - plażowali, żeglowali,
kąpali się, wędkowali. W latach 80-tych popularność rzeki znacznie zmalała przede wszystkim z powodu wzrostu
zanieczyszczenia wody. Dekadę później Wisłę zaczęto postrzegać jako miejsce niebezpieczne, także dlatego,
że królowały tu złej sławy lokale.
Teraz Wisła wraca do miasta, na naszych oczach przechodzi metamorfozę! Powstają plaże, przystanie, bulwary.
Nadbrzeża są oczyszczane i odpowiednio wyposażane, a sama woda jest coraz czystsza. Wszystko to sprzyja
rozwojowi rekreacji, co widać po setkach, a nawet tysiącach warszawiaków spędzających tu czas każdego dnia
sezonu.
Zmiany w funkcjonowaniu tej przestrzeni, jakie nastąpiły w ciągu ostatniej dekady stawiają przed Warszawą
nowe wyzwania i cele. Aby je zrealizować, musimy znać odpowiedzi na podstawowe pytania związane z królową
polskich rzek i jej użytkownikami. Kto przychodzi nad Wisłę? W jakim celu? Czym dla warszawiaków jest rzeka?
Czego im tam brakuje? Jakie aktywności najczęściej podejmują?
Odpowiedzi na te pytania dało badanie zrealizowane w sezonie letnim 2015 r. Oto jego najważniejsze wyniki.
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Informacje o badaniu
Głównym celem badania było poznanie
zachowań, opinii i potrzeb użytkowników brzegów
Wisły w Warszawie. Było ono realizowane od lipca
do września 2015 r. w wybrane godziny i dni tygodnia:
środowe poranki, piątkowe wieczory oraz soboty
i niedziele w ciągu dnia. Składało się z dwóch części:
badania ilościowego i etnograficznego.
Część ilościowa była realizowana techniką kwestionariuszowych wywiadów bezpośrednich (PAPI).
Objęte nim były osoby w wieku 15+, które w danym
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dniu przebywały nad rzeką w celach rekreacyjnych
lub rozrywkowych. Zastosowano kwotowy dobór
próby ze względu na płeć (kobiety 50% i mężczyźni
50%) i wiek (15-34 lata - 60%, 35-54 lata - 30%, 55 lat
i więcej - 10%). Podczas 5 pomiarów zebrano łącznie
3232 ankiety.
Drugą część badania stanowiło 13 spacerów etnograficznych, podczas których badacze w terenie przeprowadzali obserwacje (w tym również uczestniczące) oraz
wywiady etnograficzne z osobami spotkanymi nad Wisłą.

Miejsca realizacji badania:

odcinek od ul. Mehoffera do mostu Skłodowskiej-Curie

okolice na południe od mostu Grota-Roweckiego

plaża Żoliborz
plaża Rusałka / ZOO
bulwar na wysokości Starego Miasta
bulwar na wysokości stacji metra CNK
odcinek między mostem Świętokrzyskim a mostem Poniatowskiego
odcinek od mostu Poniatowskiego do Portu Czerniakowskiego włącznie

plaża Poniatówka
plaża Saska

okolice mostu Siekierkowskiego (wały przy piaskarni)

Wał Zawadowski na wysokości ul. Sytej
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odcinek przy Wale Miedzeszyńskim
na wysokości ul. Przewodowej
(ul. Romantyczna - ul. Sitowie)

Kto przychodzi nad Wisłę?
Użytkownikami Wisły - bez względu
na wiek, płeć i miejsce zamieszkania są
zarówno mieszkańcy dzielnic położonych nad
rzeką, jak i tych nieleżących w jej sąsiedztwie,
a także osoby spoza Warszawy.

badaNi WedłuG dZielNiCy ZaMieSZKaNia
N=3232

Znamienne, że nad Wisłą można spotkać dużo
osób, które nie urodziły się w stolicy (55%).

Warszawa 90%
Poza Warszawą 10%

7%

Ponadto wśród tych 55% nowych warszawiaków aż połowa sprowadziła się do stolicy
w ciągu ostatnich 15 lat. W opinii badanych
Wisła jest uważana za dobre miejsce do integracji i asymilacji.

5%
5%
1%

9%

2%

1%
1%

14%

4%
15%
4%
1%

2%

8%

Od Kiedy badaNy
MieSZKa W WaRSZaWie
N=3232
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Od urodzenia 45%
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Sprowadzili się do Warszawy 56%

ROK ZaMieSZKaNia
W WaRSZaWie
N=1777

DO 1959

3%

1960-1969

4%

1970-1979

6%

1980-1989

11%

1990-1999

24%

2000-2009

32%

2010 - 2015

20%

W zależności od dnia tygodnia, pory i miejsca nad rzeką można spotkać różne
typy użytkowników. W najliczniejszej grupie znajdują się osoby, dla których celem jest
wypoczynek, spotkania towarzyskie lub sport. Są to wędkarze, sportowcy, spacerowicze, właściciele psów, imprezowicze, plażowiczki, grillujący czy naturyści.
Nad Wisłę przychodzi się także w bardziej nietypowych celach. Przykładem są
poszukiwacze skarbów –  wiślanych staroci, zbieracze puszek i butelek po piwie, spottersi
obserwujący przejeżdżające mostami pociągi, a także strażnicy wspólnej przestrzeni,
którzy z własnej potrzeby i inicjatywy sprzątają lub naprawiają ogólnodostępne sprzęty.
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Każdy ma swoją Wisłę, bo Wisła
to przestrzeń publiczna, która pozwala
użytkownikom na znalezienie własnych
„swojskich miejscówek”.
Wisła nie wyklucza, jest demokratyczna
i egalitarna, panuje tutaj równość oraz
pewność, że każdy znajdzie coś dla siebie,
bez względu na zasobność portfela.
cel przyjścia nad wisłę
N=3232

Wypoczynek 44%
Spotkania towarzyskie 35%
Spacer 33%
Sport 13%
Rozrywka (kluby, puby) 7%
Piknik, ognisko, grill 5%
Udział w wydarzeniu kulturalnym 2%
Wędkowanie 2%
Inny cel związany z rekreacją lub rozrywką 8%
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miejsca typowe dla wypoczynku:

miejsca typowe dla spotkań towarzyskich:

miejsca typowe dla spacerów:
odcinek od ul. Mehoffera
do mostu Skłodowskiej-Curie

plaża Żoliborz
plaża Rusałka / Zoo
bulwar na wys. Starego Miasta

plaża Saska
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odcinek przy Wale Miedzeszyńskim
na wys. ul. Przewodowej
(ul. Romantyczna - ul. Sitowie)

plaża Żoliborz

odcinek między
mostem Świętokrzyskim
a mostem Poniatowskiego

plaża Poniatówka

odcinek przy Wale Miedzeszyńskim
na wys. ul. Przewodowej
(ul. Romantyczna - ul. Sitowie)

bulwar na wys. Starego Miasta
bulwar na wys. stacji metra CNK

odcinek między
mostem Świętokrzyskim
a mostem Poniatowskiego

Wał Zawadowski na wysokości ul. Sytej

Jaka jest warszawska Wisła?
W świadomości badanych
Wisła występuje przede wszystkim jako dwa brzegi, a nie woda.
Ponadto te dwa brzegi istnieją
w kontrze ze sobą: lewy brzeg/
prawy, strona praska/warszawska,
plaże/bulwary. Podział dotyczy
także kwestii mentalnej - wielu
użytkowników silnie identyfikuje się
ze stroną, po której mieszka. Dla
wszystkich jednak Wisła jest unikatowym w skali miasta połączeniem
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kultury i natury, spotkaniem cywilizacji i dzikości w centrum miasta.
Niektórzy użytkownicy rzeki zwracają uwagę na bogactwo naturalne
i opowiadają o swoich przyrodniczych spotkaniach... z bobrem lub
łosiem.
Wisła jako woda stanowi dla badanych swego rodzaju zagadkę.
Pojawia się wiele niejasności

odnośnie jakości wody. Jedynie
wędkarze jako dowód czystości
rzeki przytaczają bogactwo fauny
(ryb, raków, rzadkich gatunków
ptaków) oraz poprawę smaku i zapachu łowionych ryb.
Badani nie mają też pewności czy
w Wiśle można czy nie można
się kąpać. Na pewno uważają ją za
niebezpieczny i zdradliwy żywioł.

CO Się PaNu(i) W tyM MiejSCu NajbaRdZiej POdOba?
POKaZaNO OdPOWiedZi, KtóRe uZySKały MiN. 5% WSKaZań.
N=3232

LEWY BRZEG PRAWY BRZEG
WODA / WISŁA

SPOKÓJ, CISZA, Z DALEKA OD HAŁASU MIEJSKIEGO, KAMERALNIE, MAŁO LUDZI

ŁADNE WIDOKI NA PANORAMĘ WARSZAWY / WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA

NATURA, ZIELEŃ

PRZYJEMNE, MIŁE, FAJNE MIEJSCE, FAJNA ATMOSFERA, KLIMAT MIEJSCA

MIEJSCA DO SIEDZENIA (ŁAWKI) I LEŻENIA (LEŻAKI, HAMAKI)

BARDZO ŁADNIE ODNOWIONE (INFRASTRUKTURA, CHODNIKI, ALEJKI)

NATURA, ZIELEŃ

PLAŻA, OPALANIE

ŁADNE WIDOKI NA PANORAMĘ WARSZAWY / WSCHÓD I ZACHÓD SŁOŃCA

PRZYJEMNE, MIŁE, FAJNE MIEJSCE, ATMOSFERA, KLIMAT MIEJSCA

WODA / WISŁA

PRZESTRZEŃ, SWOBODA, WOLNOŚĆ

BARY / KLUBY / PUBY

FAJNA MUZYKA, KONCERTY, IMPREZY, FESTIWALE, EVENTY

ODPOCZYNEK / RELAKS

MIEJSCA DO SIEDZENIA (ŁAWKI) I LEŻENIA (LEŻAKI, HAMAKI)

ŚWIEŻE POWIETRZE, DLA ZDROWIA, DLA OCHŁODY
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SPOKÓJ, CISZA, Z DALEKA OD HAŁASU MIEJSKIEGO, KAMERALNIE, MAŁO LUDZI

jaK OPiSał(a)by PaN(i) WiSłę W WaRSZaWie?
Na WyKReSaCh PRZedStaWiONO tylKO OdPOWiedZi tWieRdZĄCe
N=3232

JEST CZYSTA
39%

NIE ŚMIERDZI
77%

ŚMIERDZI
22%

TO BEZPIECZNA RZEKA
41%

TO NIEBEZPIECZNA RZEKA
57%

TO BEZPIECZNE MIEJSCE
SPĘDZANIA CZASU
92%

TO NIEBEZPIECZNE MIEJSCE
SPĘDZANIA CZASU
7%

TO PRZYJEMNE MIEJSCE NA
SPĘDZANIE CZASU
97%

TO NIEPRZYJEMNE MIEJSCE
NA SPĘDZANIA CZASU
2%

NADAJE SIĘ
DO PŁYWANIA
12%

NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA
SPORTÓW WODNYCH
73%
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JEST BRUDNA
59%

NIE NADAJE SIĘ
DO PŁYWANIA
86%

NIE NADAJE SIĘ DO UPRAWIANIA
SPORTÓW WODNYCH
26%

W wiślaną rzeczywistość
jest wpisana nieustanna zmiana.
Może to być naturalne przesunięcie plaży, powódź lub susza.
Aktywność nad Wisłą jest mocno
uzależniona od pogody, jednak jej
użytkownicy są z tym pogodzeni.
Są otwarci na zmiany i akceptują
sytuacje nieprzewidziane, jak np.
nagła letnia burza przerywająca
plażowanie.
Natura i dzikość mają wyraz także
w panującej nad Wisłą wolności.
To przestrzeń gdzie nie ma kontroli lub kontrola ta jest mocno ograniczona, zewnętrzne „miejskie”
zasady nie do końca obowiązują
(np. większa tolerancja spożywania alkoholu), a oddolne inicjatywy
są dobrze widziane.

Problemy i braki
Badani podkreślają problem śmieci nad Wisłą. Doceniają nadwiślańską przyrodę i dzikość,
ale oczekują przejawu cywilizacji w postaci dbania o czystość i wygodę.
POStRZeGaNie KWeStii PRObleMatyCZNyCh Nad WiSłĄ W WaRSZaWie
N=3232

hałaS
WYSTĘPUJE 73%
PRZESZKADZA 47%

bRaKujĄCe
ObieKty lub
uSłuGi
N=3232

NIE WYSTĘPUJE 27%

WYSTĘPUJĄ 86%

NIE PRZESZKADZA 53%

PRZESZKADZAJĄ 80%

NIE WYSTĘPUJĄ 14%

ŁAWKI

33%
27%
13%

RESTAURACJE

10%

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU SPORTOWEGO (ŁÓDKI, KAJAKI)

INNE
NICZEGO NIE BRAKUJE

PRZESZKADZA 44%

43%

KOSZE NA ŚMIECI

MIEJSCA DO OBSERWACJI NATURY/PTAKÓW/ZWIERZĄT

WYSTĘPUJE 84%

NIE PRZESZKADZAJĄ 20%

TOALETY

KAWIARNIE, PUBY
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SPOŻyWaNie
alKOhOlu

ŚMieCi

9%
4%
14%
18%

NIE WYSTĘPUJE 16%
NIE PRZESZKADZA 56%

Wisła jako przestrzeń
„gdzieś pomiędzy”
Nadbrzeża rzeki to w odczuciu badanych nie do końca miasto.
To przestrzeń gdzieś pomiędzy
miejskimi normami i zasadami,
a przestrzenią pełnej wolności.
Nad Wisłą reguły miasta nie
do końca obowiązują i nie
do końca są przestrzegane.
Tu czas płynie inaczej, ulega
zawieszeniu - nie jest mierzony
zegarkiem, ale aktywnościami.
Orientacja w terenie opiera się
na mostach i odległości od nich,
a nie na adresach.
Obowiązują tu wypracowane oddolne reguły dotyczące sposobów
spędzania czasu w danym miejscu, tolerowanych i nietolerowanych zachowań. Istnieje silna samoorganizacja, której przejawami
są inicjatywy sprzątania, robienie
prowizorycznych koszy na śmieci,
dokonywanie drobnych napraw
ogólnodostępnych sprzętów czy
handel piwem na plażach.
Brak sztywnych norm odbierany
jest pozytywnie, lecz także rodzi
wiele pytań.
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CZY MOŻNA PO BULWARZE JEŹDZIĆ ROWEREM?
CZY KOSZE DO OPALANIA SĄ DARMOWE?
CZY PIES MOŻE WEJŚĆ NA PLAŻĘ?
CZY MOŻNA PIĆ ALKOHOL?
CZY TO JUŻ TE BULWARY?
CZY WODA JEST CZYSTA?
CZY MOŻNA PŁYWAĆ?

Użytkownicy rzeki wyrażają lęk przed nadmierną kontrolą. Z jednej strony narzucanie sposobów korzystania z przestrzeni oraz wiążące się z tym represje, takie jak mandaty, zagrażają ich wolności, grożą utratą
klimatu Wisły. Z drugiej jednak dostrzegają, że w przypadku nadmiernej wolności zagrożeniem jest brud, śmieci
i dewastacja.
Nad Wisłą w Warszawie potrzeba opiekuna, nie kontrolera. To zadanie dla służb miejskich, które w oparciu o już
istniejące oddolne reguły, powinny opracować zasady i wyraźnie je komunikować.
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Zmiana jako odpowiedź na potrzeby
Zdecydowana większość
badanych (82%) dobrze ocenia
zmiany, które nastąpiły nad Wisłą
w Warszawie w ciągu ostatnich 10 lat.
Istotne, że badani najlepiej oceniają
te zmiany, które są odpowiedzią na
ich potrzeby i uwzględniają dotychczasowe oddolne zasady korzystania
z przestrzeni.
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OCeNa ZMiaN Nad WiSłĄ W WaRSZaWie
W CiĄGu OStatNiCh 10 lat

N=3232

baRdZO NeGatyWNie 1%
RaCZej NeGatyWNie 2%
RaCZej POZytyWNie 42%
baRdZO POZytyWNie 40%
tRudNO POWiedZieĆ 8%
Nie WieM 7%

Czego mieszkańcy życzą
sobie na przyszłość? Chcą przede
wszystkim stworzenia nowych plaż,
poprawy infrastruktury dla rowerów
i innych aktywności sportowych,
czyli... kontynuowania rozpoczętej
już metamorfozy nadwiślańskiej
przestrzeni. Jednak każda zmiana musi uwzględniać specyfikę
miejsca i potrzeby już istniejących
użytkowników.

Zakończenie
Przywracanie Wisły Warszawie jest procesem długofalowym i opartym o współpracę na wielu
płaszczyznach m.in. samorządu, organizacji pozarządowych czy biznesu.
Zainicjowanie już ponad dekadę temu coraz większe zmiany infrastrukturalne pociągają za sobą zmiany
społeczne, co dobrze obrazuje zrealizowane badanie.
To, jak przestrzeń ta będzie kształtowała się w kolejnych latach, w dużej mierze zależy od samych mieszkańców,
ich poczucia współodpowiedzialności za naszą wyjątkową, bo wspólną “Dzielnicę Wisłę”.

Opracowanie: Biuro marketingu miasta
fot.: rafał motyl, jan P. Piotrowski, archiwum m.st. Warszawy, Narodowe archiwum cyfrowe
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