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Opracowanie pomysłu / komunikatu „parasolowego” dla Wisły na lata 2016-2020,  

który będzie: 

› spinał i porządkował komunikację wszystkich działań związanych z Wisłą 

› inspirował i wyznaczał kierunki dla planowanych i możliwych w przyszłości działań związanych z Wisłą 

 

Opracowanie planu komunikacji działań Wisły na lata 2016-2020, zawierającego: 

› kluczowe komunikaty dla poszczególnych typów działań 

› wskazanie grup docelowych oraz kanałów komunikacji 

› pomysły działań wspierających główną ideę Wisły i kryteria selekcji takich działań 

CELE PROJEKTU 
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„Pomysł na Wisłę” – schemat rozwiązania problemu 

POMYSŁ 
PARASO-

LOWY 

TEMATY KOMUNIKACJI NA LATA 2016-2020 
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Baza analityczna – dane zastane 

Badania przeprowadzone na zlecenie UM: 

• Badania dotyczące zagospodarowania terenów przy Wiśle, IQS 2010 

• Zagospodarowanie nabrzeża Wisły, CKS 2010 

• Badanie zachowań i opinii użytkowników Wisły, Millward Brown 2015 

• Wisła mały omnibus, UM 2015 

• Barometr Warszawski, UM 2013, 2014, 2015 

 

Dokumenty wewnętrzne i ogólnodostępne UM: 

• Warszawska Wisła. Unikalna przestrzeń natury i kultury, UM 2015 

• Dzielnica Wisła – Wisła 24 (i więcej) opowieści, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę 2015 

• Zmieniamy Warszawę. Program Inwestycyjny Warszawy 2009-2020. Dzielnica Wisła, UM 2009 

• Zmieniamy Warszawę. Program Inwestycyjny Warszawy 2014-2020, UM 2014 

• Zakochaj się w Warszawie. Przewodnik po marce Warszawa, UM 2015 

• Wisła wg mieszkańców – wyniki nominacji programu Otwarta Warszawa, UM 2015 

• Strategia dla Wisły Warszawskiej, KDS ds. Warszawskiej Wisły 2008 

• Strategia Rozwoju Warszawy do 2020, UM, 2008 

• Prezentacje przedstawione na Seminarium „Wisła w badaniach” 19.11.2015 
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Baza analityczna – nowe dane 

Wywiady z interesariuszami Wisły w Warszawie, zrealizowane w dniach 29.10-20.11.2015: 

• jednostki organizacyjne Urzędu Miasta 

• Wiceprezydent m. St. Warszawy: Michał Olszewski 

• Zarząd Mienia m. st. Warszawy: Marek Piwowarski - pełnomocnik prezydenta m. st. Warszawy ds. 
zagospodarowania nadbrzeży Wisły  

• Zarząd Mienia m. st. Warszawy: zespół projektu Life+ / Wisła Warszawska  

• Biuro Marketingu Miasta: zespół "wiślany" Wydziału Zarządzania Marką 

• Stołeczna Estrada 

• Stołeczne Biuro Turystyki 

• klubokawiarnie i organizacje pozarządowe działające nad i na Wiśle 

• Cud nad Wisłą, BarKa, Plac Zabaw  

• Fundacja Szerokie Wody, WOPR, Fundacja Przystań Wisła, Fundacja Promocji i Rekreacji KiM, Klub 
Kajakowy Habazie, Fundacja Rok Rzeki Wisły 2017 

• Inne  

• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

• Mirosław Kaczyński – kapitan żeglugi śródlądowej 

 

Analiza benchmarków zagranicznych  

Strategia i komunikacja miast „zwracających się ku wodzie”. 



PODSUMOWANIE ANALIZ 

7 



8 

TERAŹNIEJSZOŚĆ 

DIAGNOZA MIEJSCA 

1. Wisła to miejsce różnorodne, w którym wiele się dzieje, ale w tej różnorodności pozbawione 

spajającej idei. Wydaje się, że ta wielość przyciąga wszystkich warszawiaków, lecz w istocie  
nad Wisłę przynajmniej raz w roku przychodzi tylko 40% mieszkańców. 

 

2. Wisłę udomowili „stali bywalcy” plażujący w ciągu dnia i imprezowicze bawiący się nocą. 
Nowe grupy użytkowników tj. „seniorzy”, „rodzice z dziećmi” i „aktywnie wypoczywający”  

już nie traktują Wisły jako ziemi niczyjej. Wchodzą do miejsca o silnym wizerunku, ale 

pozbawionego podstawowych reguł i informacji tym grupom potrzebnych. 
 

3. Wisła to wciąż przede wszystkim nabrzeża na lewym i plaże na prawym brzegu rzeki.  

Okalająca je natura stanowi jedynie tło dla aktywności – warszawiacy jej nie znają i nie 
rozumieją. Dzieląca brzegi rzeka pozostaje niewykorzystana do wypoczynku ze względu  

na percepcję brudnej wody i niebezpiecznego nurtu. Tereny poza centralnym odcinkiem, takie 

jak Port Czerniakowski, nie są powszechnie znane, a przez to pozbawione funkcji. 
 

4. W popularnym przekonaniu, Wisła została zagospodarowana przez organizacje i 

warszawiaków. Rola Urzędu Miasta w działaniach nad Wisłą jest niedoceniona. 
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Inspiracje z analizy zagranicznych studiów przypadków 

Nowoczesne 
nadbrzeże  
to miejsce 

Różnorodne  
 

Wspólnotowe  
 

Otwarte na 
działania 
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PRZYSZŁOŚĆ 

WIZJA MIEJSCA 

1. Wisła to miejsce spotkań wszystkich Warszawiaków, które uczy współistnienia  
i współodpowiedzialności. Jednocześnie wspiera tożsamość miasta łącząc jego historię  
i teraźniejszość. 
 

2. Wisła to nowoczesna przestrzeń publiczna, która w nienarzucający sposób wprowadza 
porządek i pozwala łączyć interesy różnych grup użytkowników. Także tych nowych  
i o specyficznych potrzebach. 
 

3. Wisła to miejsce różnorakich aktywności rekreacyjnych, nieograniczających się do plażowania 
i imprezowania. Ważną rolę nad Wisłą i na Wiśle pełni aktywność sportowa i kulturalna. 
 

4. Wisła „wychodzi” poza odcinek centralny – nowe atrakcje (plaże, budynki, trasy i ścieżki) 
ulokowane w nieznanych jeszcze miejscach pozwalają spojrzeć na Wisłę z zupełnie innej 
perspektywy, zobaczyć ją w całości. 
 

5. Wisła przestaje być rzeką tylko do oglądania, ale staje się równie ważna co nabrzeża.  
Kiedy część warszawiaków kąpie się, inni korzystają z łódek, kajaków i żaglówek dla rekreacji  
i szybkiego przemieszczania się. 
 

6. Wisła otwiera się na nabrzeżną przyrodę. Przyroda przestaje pełnić rolę tła, a staje się 
docenioną wartością, z którą można się zapoznawać w sposób jej niezagrażający.  
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BRAK JASNYCH REGUŁ 
I SAMOWOLKA 

POMYSŁ I PORZĄDEK, 
CHOĆ NADAL WOLNOŚĆ 

„STALI BYWALCY  
I IMPREZOWICZE” 

RÓŻNORODNE GRUPY 
UŻYTKOWNIKÓW 

BRZEGI RZEKI PŁYWANIE W I PO RZECE  

BRAK BEZPIECZEŃSTWA, 
HAŁAS, ŚMIECENIE 

ŚWIADOME UŻYWANIE 
PRZESTRZENI WISŁY 

NATURA JAKO TŁO NATURA JAKO WARTOŚĆ 

SAMODZIELNE DZIAŁANIA 
ORGANIZACJI I FUNDACJI 

WŁASNOŚĆ WSPÓLNA 

UM JAKO PORZĄDKOWY UM JAKO WSPARCIE 

JAK ZMIENIĆ POSTRZEGANIE PRZESTRZENI? 

JAK ROZSZERZYĆ GRUPĘ UŻYTKOWNIKÓW? 

JAK ZWIĘKSZYĆ WAŻNOŚĆ NATURY? 

JAK UAKTYWNIĆ RZEKĘ? 

Wisła – kierunek zmian – cele komunikacji  
2015 2020 

TERAŹNIEJSZOŚĆ 

DIAGNOZA MIEJSCA 

PRZYSZŁOŚĆ  

POTENCJAŁ MIEJSCA 

JAK NAJLEPIEJ WSPÓŁPRACOWAĆ? 

JAK ZASZCZEPIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ? 

JAK POWINIEN DZIAŁAĆ UM? 



POMYSŁ NA WISŁĘ 
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„Pomysł na Wisłę” – schemat rozwiązania problemu 

POMYSŁ 
PARASO-

LOWY 

TEMATY KOMUNIKACJI NA LATA 2016-2020 
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Przesłanki strategiczne dla pomysłu na komunikację Wisły 

otwartość i egalitaryzm 

wolność działania 

oddolna organizacja 

różnorodność brzegów 

natura w sercu cywilizacji 

przestrzeń wypoczynku 

otwartość, różnorodność, przestrzeń działań 

realizacja siebie i współdecydowanie o otoczeniu 

I d e a  w i o d ą c a  
k o m u n i k a c j i  W i s ł y  

nowoczesność, różnorodność, wspólnotowość, 

otwartość na działanie 

TO
ŻSA

M
O

ŚĆ
 M

IEJSC
A

 

STRATEGIA MARKI WARSZAWA 

INSPIRACJE Z BENCHMARKÓW 
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Idea wiodąca dla komunikacji Wisły 2016-2020 

POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW 

• posiadania miejsca, w którym czuje się 

wolny 

• udomowienia przestrzeni miejskiej 

• współuczestniczenia w zmianie na lepsze 

OBSERWACJA 

Warszawa to miasto, które ciągle się 

tworzy. Dzięki temu warszawiacy mogą 

urządzać je tak, jak im się podoba.  

 

Pod tym względem, stworzona oddolnie 

Wisła jest najbardziej warszawskim 

miejscem. Warszawiacy, w tym 

przedstawiciele organizacji 

pozarządowych uważają, że to ich 

działania i uczestnictwo „stworzyły” 

Wisłę. Są dumni z jej oddolnego 

charakteru. 
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uwiarygodnienie obietnicy 

Wisła jest przestrzenią, w której można więcej niż gdzie indziej. Warszawiacy mogą 

wspólnie korzystać  z tego wyjątkowego miejsca, są za nie współodpowiedzialni i 

mogą także współdecydować o jego kształcie. Miasto ogłasza konkursy na działania 

nad Wisłą dla organizacji i pomaga w ich promowaniu.  

WISŁA NALEŻY DO NAS 
= nad Wisłą każdy może wypoczywać tak jak chce 

i razem z innymi kształtować to miejsce 

myśl przewodnia / kluczowa obietnica 
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Idea wiodąca dla komunikacji Wisły 2016-2020 

WISŁA NALEŻY DO NAS 
(nad Wisłą każdy może wypoczywać tak jak chce i razem z innymi kształtować to miejsce) 

„Wisła należy do nas” to myśl przewodnia, która ma inspirować wszystkie działania 

związane z Wisłą i być elementem spajającym ich komunikację.  
 

Myśl „Wisła należy do nas” nie jest hasłem marki. Jest tylko przesłaniem, główną 

myślą, którą powinno wyrażać cała komunikacja marki Dzielnica Wisła.  
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Pomysł „Wisła należy do nas” – składowe idei 

18 

WSPÓLNOTA 

WSPÓŁDZIAŁANIE 

WSPÓŁ 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

WISŁA 
NALEŻY 

DO 
NAS 
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WSPÓLNOTA 

„WSZYSCY CHODZIMY NAD WISŁĘ” 
 

„KAŻDY ROBI TO, NA CO MA OCHOTĘ” 
 

„KORZYSTAMY Z NABRZEŻY I WODY” 

„WISŁA NALEŻY DO NAS” 

KLUCZOWE KOMUNIKATY POŻĄDANY WNIOSEK 
UŻYTKOWNIKÓW 

CELE KOMUNIKACJI: 

• Pokazać ludziom, że nad Wisłą możemy być wszyscy razem. Niezależnie od wieku, płci, statusu majątkowego  

czy miejsca zamieszkania. Każdy znajdzie „coś” dla siebie. 

• Wzmocnić przekonanie, że Wisła to miejsce, które należy do ludzi, do użytkowników (warszawiaków od 

urodzenia, nowych warszawiaków, a także odwiedzających). Takie, które każdy może udomowić na swój sposób. 

• Pokazać, że Wisła to taka „Warszawa w pigułce” (soczewka pozytywnych cech Warszawy) – aby poznać 

prawdziwą Warszawę, przyjdź nad Wisłę. 

• Zachęcić ludzi do brania udziału w różnorodnych aktywnościach nad Wisłą i na Wiśle. Wisła to miejsce 

wypoczynku, które oferuje coś więcej niż plażowanie i imprezowanie. 
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WSPÓLNOTA 

TAK NIE 

współkorzystanie 
 

wolność 
 

otwartość 
 
 
 

normy, dobre obyczaje 
 

współpraca 
 

dowolność 
 

wszystko dla wszystkich / 
koncert życzeń oraz 
wszystko wszędzie  

 
sztywne regulacje 
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CELE KOMUNIKACJI: 

• Nauczyć ludzi dbać o przestrzeń wspólną. Pokazać, że Wisła zależy od naszych zachowań i działań nas wszystkich. 

• Uświadomić użytkowników, że Wisła to nie tylko rzeka, ale też nasze wspólne dobro: woda używana w mieście, 

kruchy ekosystem i dom rzadkich gatunków zwierząt. 

• Zachęcić organizacje współpracujące do wsparcia UM w działaniach kształtujących poczucie 

współodpowiedzialności za Wisłę wśród użytkowników. 

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ 

„WISŁA ZALEŻY OD NASZYCH ZACHOWAŃ” 

„WISŁA JEST WAŻNA DLA WARSZAWY” 
„WISŁA NALEŻY DO NAS” 

KLUCZOWE KOMUNIKATY POŻĄDANY WNIOSEK 
UŻYTKOWNIKÓW 
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WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ 

TAK NIE 

korzystanie 
 

szacunek 
 

rozumienie 
 

ingerencja/naruszanie 
 

namaszczenie 
 

wiedza 
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CELE KOMUNIKACJI: 

• Uświadomić organizacjom, że Wisła to wspólna własność i każdy powinien do Wisły dołożyć coś od siebie.  

• Przekonać, że UM to coś więcej niż porządkowy i źródło pieniędzy – partner, który słucha i wspiera realizację 

inicjatyw wpisujących się w pomysł na Wisłę. 

„KAŻDY MOŻE SIĘ WYPOWIEDZIEĆ” 
 

„UM POMAGA ROZWIJAĆ POMYSŁY” 
 

„CHCĄCY MOGĄ WSPÓŁDECYDOWAĆ” 

„WISŁA NALEŻY DO NAS” 

KLUCZOWE KOMUNIKATY POŻĄDANY WNIOSEK 
UŻYTKOWNIKÓW 

WSPÓŁDZIAŁANIE 
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WSPÓŁDZIAŁANIE 

TAK NIE 

partycypacja 
 

wspólna idea 
 

wsparcie organizacji  
i mieszkańców chętnych do 

działania 
 

działania na rzecz szerokiego 
grona mieszkańców 

 

kolegialne decyzje 
 

realizowanie postulatów 
 

wyręczanie organizacji 
 
 

działania tylko dla członków 
organizacji 

 



ZAŁOŻENIA 
WDROŻENIOWE 
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BRANDING 
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Rekomendowana marka 

Obecnie działania związane z Wisłą firmowane są przez trzy marki: 

Funkcjonowanie trzech różnych marek utrudnia uspójnienie przekazu i jest mylące dla użytkowników. 
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Marka Warszawa, submarka Wisła 

MARKA GŁÓWNA WARSZAWY 

 

KLUCZOWE WARTOŚCI 

• otwartość 

• różnorodność 

• przestrzeń działań 

 

 

GRUPA DOCELOWA 

• wszyscy interesariusze miasta 

SUBMARKA DO KOMUNIKACJI DZIAŁAŃ NAD WISŁĄ 

 

ATRYBUTY MIEJSCA 

• dla wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic 

(oraz turystów) 

• program dopasowany do użytkowników 

• możliwość współdziałania 

 

GŁÓWNI UŻYTKOWNICY 

• wszyscy warszawiacy, a także mieszkańcy 

podwarszawskich miejscowości oraz turyści 

Warszawa Wisła 
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Rekomendowana marka: DZIELNICA WISŁA 

Spośród obecnie używanych marek związanych z Wisłą, 

marka DZIELNICA WISŁA najlepiej oddaje charakter idei 

parasolowej „Wisła należy do nas”.  

• Marka ta od początku miała charakter 

społecznościowy, partycypacyjny i aktywizacyjny. 

• Potencjał do budowania wspólnoty w szerszym 

zakresie – „Dzielnica Wisła” to dzielnica wszystkich 

warszawiaków – wszyscy jesteśmy z tej dzielnicy. 

• Rozpoznawalność zbudowana w 2015r. na kampanii 

„Wyjdź na czysto” – kilkudziesięciu akcjach na rzecz 

rozwiązania najbardziej dojmującego problemu – 

stanowi kapitał, który pozwoli marce wyjść  

w aktywności promocyjne. 
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Rekomendowana marka: DZIELNICA WISŁA 

Submarka „Dzielnica Wisła” jest używana we wszystkich kontaktach z 
użytkownikami  – jest oficjalną „marką Wisły”.  

 
o Oznacza to, że logo „Dzielnica Wisła” powinno pojawiać się na wszelkich materiałach 

promocyjnych działań związanych z Wisłą. 
 

o Logo „Dzielnicy Wisła” ulegnie prawdopodobnie wkrótce pewnym modyfikacjom 
uspójniającym je z systemem identyfikacji wizualnej m. st. Warszawy (WSI). 

 
 
Marki Wisła Warszawa oraz Wisła Warszawska muszą być używane przez 5 lat od 
zakończenia projektów do oznaczenia działań zrealizowanych w ramach projektów 
dofinansowanych przez Unię Europejską.  
• W praktyce, marki te powinny być używane do celów „wewnętrznych” – czyli na 

stronach internetowych skierowanych do podmiotów współpracujących z UM przy 
realizacji tych działań oraz w dokumentach związanych z obsługą projektów, zaś  
nie powinny być promowane w komunikacji skierowanej do użytkowników.  
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Strona DZIELNICA WISŁA 

dzielnicawisla.um.warszawa.pl  
 
Nowa strona internetowa w domenie m. st. Warszawy. 
Centrum wszystkich informacji na temat działań związanych z Wisłą.  
Sposób na promocyjne wsparcie działań związanych z Wisłą pod parasolem submarki „Dzielnica 
Wisła”. 
 
Co znajdzie się na tej stronie? 
o Wszystkie treści obecnie dostępne na stronie wislawarszawa.pl. 
o Informacje bieżące/aktualności + kalendarium wydarzeń + katalog ofert stałych, w tym także 

ofert komercyjnych. 
o Równolegle działać będzie stale aktualizowana strona na facebooku „Dzielnica Wisła”. 

Inspiracja: strona Sekwany – Les Berges de Seine – Paryż  
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Strona DZIELNICA WISŁA 

dzielnicawisla.um.warszawa.pl  
 
Jak strona będzie obsługiwana? 

 
o Zarówno biura, jak i organizacje komercyjne i pozarządowe prowadzące działania nad Wisłą 

proszone są o przesyłanie do Biura Marketingu Miasta programu swoich działań. 
 

o BMM umieszcza te informacje na stronie. 
 

o BMM przekaże wszystkim podmiotom ujednolicony formularz do wpisywania informacji na 
temat działań.  
 



TEMATY KOMUNIKACJI 
2016-2020 
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Motyw przewodni – założenia 

Każdy rok to inny motyw przewodni – inna strona / atut Wisły do pokazania  

i zakomunikowania 

 

Motyw przewodni integruje wszystkie działania w danym roku (otwarcia inwestycji 

infrastrukturalnych, wydarzenia, ofertę miejsc i działania związane z czystością) 

 

Motyw przewodni jest inspirowany otwarciami infrastruktury przewidzianymi na dany  

rok – to otwarcia dają pretekst do komunikacji. Wiarygodność motywowi przewodniemu 

powinny zapewnić także wydarzenia. W sytuacji, kiedy otwarcie w danym roku nie dojdzie 

do skutku, powinny stanowić wystarczające uzasadnienie obietnicy na dany rok. 

 

Motyw przewodni nie powinien wykluczać realizowania innych celów komunikacji 



CZYSTOŚĆ 
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Konstrukcja komunikacji w każdym roku 

OTWARCIA INFRASTRUKTURY 

WYDARZENIA 

OFERTA 

MOTYW PRZEWODNI jeden motyw na każdy kolejny rok 

przypadające w danym roku otwarcia  

coroczny harmonogram stałych wydarzeń 

zmienna oferta dopasowana do użytkowników 

coroczna kampania promująca sprzątanie 
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Motywy przewodnie na kolejne lata 

2016 2017 2018 2019 2020 

NATURA 

UZASADNIENIE: 

Świadomość wpływu 

warszawiaków na 

środowisko 

naturalne jest 

niewystarczająca.  

Od niej zależy 

utrzymanie 

„dzikiego” 

charakteru miejsca.  

Kończy się projekt 

Life+, warto się 

pochwalić jego 

dokonaniami. 

KULTURA 

UZASADNIENIE: 

Wizerunek Wisły 

zdominowany jest 

przez imprezowanie. 

Pokazanie innej 

oferty kulturalnej 

pozwoli odnaleźć  

się nad Wisłą 

nowym grupom. Rok 

2017 to także 

(prawdopodobnie) 

Rok Wisły – jej 

tradycji i kultury. 

AKTYWNOŚĆ 

UZASADNIENIE: 

Wisła to teren 

bardzo dobry  

do rekreacji – 

zarówno na wodzie 

jak i nad wodą.  

Do tej pory pozostał 

on w cieniu 

plażowania  

i imprezowania. 

WODA 

UZASADNIENIE: 

Woda to 

niewykorzystany 

potencjał Wisły  

– możliwość 

korzystania z kąpieli 

oraz pływania  

po Wiśle jest 

atrakcją wartą 

podkreślenia. 

„NOWA” 
WISŁA 

UZASADNIENIE: 

Celebracja 

przemiany Wisły, 

podkreślenie 

rozmiarów zmiany, 

(być może także 

zakończenie 

inwestycji na Wisłą).  
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NATURA – uzasadnienie wyboru tematu 

Nadwiślańska natura tworzy unikalną scenerię dla wypoczynku – kreuje 

złudzenie bycia poza miastem, ale w mieście. „Dzika rzeka w środku miasta”  

to zjawisko unikalne, wyjątkowe na skalę światową. 

 

Brak świadomości unikalności natury wiślanej, jak również brak znajomości 

działania ekosystemu i wpływu człowieka, sprawia, że natura bywa 

dewastowana – użytkownicy śmiecą i wycinają drzewa na ogniska.  

 

Zakończenie inwestycji – ścieżek rowerowych i pawilonu na Golędzinowie 

stwarza szansę na docenienie natury za jej dobroczynny wpływ na Warszawę 

oraz unikalność przyrodniczą i rozpoczęcie postrzegana jej jako wartości. 
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NATURA w 2016 – założenia strategii komunikacji 

BARIERY / PROBLEMY ZWIĄZANE Z POSTAWAMI UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRE 
MA ZAADRESOWAĆ KOMUNIKACJA: 
 

• Warszawiacy nie doceniają unikalności przyrody nad Wisłą 

• Warszawiacy nie rozumieją tego jak działa przyroda nad Wisłą 

• Warszawiacy nie dostrzegają wpływu swoich zachowań na funkcjonowanie 

przyrody 
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NATURA w 2016 – założenia strategii komunikacji 

CELE KOMUNIKACJI  

MYŚLĘ… 
(JAKIE PRZEKONANIA CHCEMY ZBUDOWAĆ 

WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW?) 

 

• Wiem, jak wyjątkowym zjawiskiem 

jest Wisła – dzika rzeka w środku 
miasta 

• Wiem, jakie znaczenie ma Wisła 

(woda i przyroda) dla życia w 
Warszawie 

• Słyszałem o miejscach pod ochroną  

i zamieszkujących je rzadkich 
gatunków 

• Rozumiem, co i dlaczego może 

szkodzić ekosystemowi Wisły 

 

… WIĘC ROBIĘ 
(JAKIE ZACHOWANIA CHCEMY PROMOWAĆ 

WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW?) 

 

• Nie śmiecę, nie niszczę roślinności,  

nie straszę zwierząt 

• Opowiadam innym, że warto przyjść 

nad Wisłę między innymi ze względu 

na możliwość obcowania z unikalną 
przyrodą 

• (pasjonaci przyrody) Przychodzę nad 

Wisłę obejrzeć rośliny i zwierzęta 
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NATURA w 2016 – założenia strategii komunikacji 

UWAGA! 
 
Celem komunikacji 2016 NIE JEST zachęcenie szerokiego grona użytkowników Wisły do 
bardziej intensywnego odwiedzania miejsc cennych przyrodniczo ze względu na 
zagrożenie dewastacji i zakłócenia spokojnego bytowania flory i fauny. 
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NATURA w 2016 – główne myśli kampanii 

WISŁA JEST WAŻNA DLA KAŻDEGO Z NAS 

(jest źródłem wody, filtrem powietrze, regulatorem temperatury) 

 

KAŻDY Z NAS MA WPŁYW NA WISŁĘ 

(śmiecąc, wycinając drzewa, chodząc po terenach lęgowych naruszamy kruchą równowagę ekosystemu) 

 

WISŁA TO CIEKAWA RZECZNA PRZYRODA 

(siedlisko rzadkich gatunków wodnych i lądowych, szybko rosnący las łęgowy, teren migracji zwierząt) 
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INWESTYCJE 
INFRASTRUKTURALNE 

1 
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Natura – otwarcia infrastruktury 

PAWILON W GOLĘDZINOWIE 

Najważniejsze otwarcie roku dające dzieciom i 

dorosłym możliwość  

zrozumienia tego jak wygląda i jak funkcjonuje natura 

nad Wisłą.  

Pawilon z możliwością prowadzenia wykładów oraz 

teren wypoczynkowy wokół pawilonu (trawnik, ławki). 

 

PLANOWANY TERMIN OTWARCIA: JESIEŃ 2016 

UWAGA! W przypadku opóźnienia otwarcia pawilonu, motyw przewodni „Natura” będzie komunikowany tylko  
w oparciu o wydarzenia i ofertę, a także z odwołaniem do otwartych już elementów infrastruktury. 

INNE ELEMENTY INFRASTRUKTURY ZWIĄZANE Z PRZYRODĄ 

Bohaterem komunikacji mogą być także inne elementy infrastruktury związane z naturą, które już funkcjonują,  

lecz których otwarcie nie zostało wystarczająco nagłośnione – np. ścieżka pieszo-rowerowa na Żoliborzu. 

 

GŁÓWNY PRZEKAZ: WYJDŹ W NATURĘ 
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WYDARZENIA 2 
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2016: Natura – wydarzenia  

POTENCJALNIE SILNY ZWIĄZEK Z MOTYWEM PRZEWODNIM 
 

OTWARCIE SEZONU LETNIEGO I ZIMOWEGO 

(cykl wydarzeń BMM, zmienny charakter wydarzenia) 

ŚWIĘTO WISŁY 

(wydarzenie BMM, potrzeba nowego charakteru wydarzenia) 

WIANKI NAD WISŁĄ 

(wydarzenie Stołecznej Estrady, związane ze zmianami w przyrodzie)  

 

BRAK ZWIĄZKU Z MOTYWEM PRZEWODNIM 
 

GODZINA „W” NAD WISŁĄ 

(wydarzenie środowisk wodniackich, silny historyczny charakter) 

AKTYWNOŚCI  

I KOMUNIKACJA 

ZWIĄZANA  

Z MOTYWEM 

PRZEWODNIM 

AKTYWNOŚCI  

I KOMUNIKACJA 

NIEZWIĄZANA  

Z MOTYWEM 

PRZEWODNIM 
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2016: Natura – otwarcie sezonu letniego 

IDEA WYDARZENIA 

Zaproszenie warszawiaków do wypoczynku nad Wisłą. Prezentacja 

oferty Wisły w danym sezonie.  

Pięć kolejnych weekendów działań, każdy weekend ma swój temat i 

program.  

 

Zakładamy, że jeden z tematów weeendów oraz realizowane w jego 

ramach działania będą nawiązywać do tematu natury. Natura może 

być także elementem, do którego nawiązują aktywności 

realizowane podczas pozostałych weekendów otwarcia sezonu. 

GŁÓWNY PRZEKAZ: OTWÓRZ SIĘ NA WISŁĘ 
Chcemy zaprezentować użytkownikom różnorodność aktywności, które można podejmować nad Wisłą, z 

zaakcentowaniem roli natury jako elementu z jednej strony budującego atrakcyjność Wisły, a z drugiej – 

wymagającego szacunku i odpowiedniego traktowania. 

 

Fot. z materiałów UM Warszawa 
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2016: Natura – Wianki nad Wisłą 

IDEA WYDARZENIA 

Święto folkowo-historyczne odbywające się około nocy Kupały – dnia 

przesilenia letniego. W ciągu dnia pokazy i warsztaty zaznajamiające z 

kulturą Urzecza. Wieczorem koncerty na Podzamczu i potańcówki. 

Ważnym elementem imprezy jest plecenie wianków i puszczanie ich na 

wodę.  

Proponujemy zaakcentowanie związku święta Wianków z naturą, np. 

przez nawiązanie do przemian w naturze, które szczególnie widać nad 

Wisłą, połączenie nauki plecenia wianków z opowiadaniem o łąkach, na 

których rosną rośliny, z których wianki się plecie, wykorzystanie tradycji 

palenia ognisk w noc Kupały do opowiedzenia osobom chcącym dostać 

drzewo do rozpalenia o tym, jak wygląda las łęgowy. 

GŁÓWNY PRZEKAZ:  
Komunikacja ustalana przez Stołeczną Estradę. Prosimy o uwzględnienie 

tematu natury.  

 

Fot. J.P.Piotrowski 
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2016: Natura – Święto Wisły 

IDEA WYDARZENIA 

Święto wszystkiego, co się dzieje nad Wisłą – na brzegach i na wodzie. 

Partycypacyjne, otwarte – angażujące biura UM, najemców, 

organizacje pozarządowe i warszawiaków. Zmienne – każdego roku 

przyjmujące inny charakter ze względu na motyw przewodni.  

W 2016 chcemy nawiązać do tematu natury, np. rodzinny piknik na 

nadwiślańskiej łące z animacjami dla dzieci związanymi z naturą, rejsy 

przyrodnicze, rejs pod „Grubą Kaśkę”, w czasie którego uczestnicy 

dowiedzą się jak wydobywa się wodę i jak przygotowuje się ją do picia, 

nocne ogniska na Poniatówce z przygotowanym drewnem na na opał i 

informacjami, skąd brać drewno nad Wisłą i dlaczego nie wolno 

samodzielnie wycinać drzew 

GŁÓWNY PRZEKAZ : CHODŹMY WSZYSCY NAD WISŁĘ 
Komunikacja skupiona przede wszystkim na zakomunikowaniu idei Święta Wisły – oddolnego, partycypacyjnego 

święta celebrującego wszystkie aktywności podejmowane nad i na Wiśle. Natura jako motyw przewodni działań,  

ale nie główny komunikat 

Fot. J.P.Piotrowski 
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2016: Natura – otwarcie sezonu zimowego 

IDEA WYDARZENIA 

Rozpropagowanie korzystania z Wisły przez cały rok. Zespół działań na 

przestrzeni weekendu pokazujący Wisłę zimą  

i ofertę na sezon zimowy. W 2016 wszystkie aktywności powinny być 

powiązane z naturą, np. spacery przyrodnicze po miejscach 

szczególnie ciekawych zimą, biegi z przystankami na opowieści o 

wiślanej przyrodzie. 

 

GŁÓWNY PRZEKAZ: DZIKA PRZYRODA ZAPRASZA NAD WISŁĘ 
Komunikacja otwarcia sezonu zimowego – czasu kiedy nad Wisłą nie ma ludzi i innych aktywności – powinna 

całkowicie skupiać się na obcowaniu z przyrodą.  

 

Mat. Promocyjne Wisła Warszawa 
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OFERTA 3 
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2016: Natura – oferta najemców i organizacji 
pozarządowych 

Najemcy przestrzeni nad Wisłą, jak i inni partnerzy (organizacje pozarządowe, osoby prywatne) 

otrzymają informacje o podstawowych założeniach strategii komunikacji Wisły.  
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CZYSTOŚĆ 4 
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2016: Natura – kampania „Wyjdź na czysto” 

IDEA KAMPANII 

Kontynuacja dotychczasowych działań koncentrujących się na 

ułatwieniu sprzątania po sobie. Zobligowanie firmy wykonującej 

zadanie do włączenia wątku natury w działania i komunikację akcji.  

 

GŁÓWNY PRZEKAZ: Z DOMU BOBRA/ORŁA BIELIKA/BOCIANA 

CZARNEGO WYJDŹ NA CZYSTO 
Kontynuacja dotychczasowego pozytywnego przekazu akcji. Uzupełnienie komunikatu dotyczącego czystości  

miejsca o komunikaty pokazujące jak śmieci negatywnie wpływają na ekosystem. Stworzenie poczucia 

współodpowiedzialności za ekosystem, z którego korzystają warszawiacy, a mieszkają zwierzęta i rośliny. 

Uświadomienie, że niewiele potrzeba, żeby zaszkodzić zagrożonym gatunkom.  

Fot. z materiałów UM Warszawa 
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PODSUMOWANIE 
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Główne przekazy do wydarzeń w 2016 roku 

OTWARCIE SEZONU LETNIEGO 

 
„OTWÓRZ SIĘ NA WISŁĘ” 

„CHODŹMY WSZYSCY NAD WISŁĘ” 
 

ŚWIĘTO WISŁY 

Styczeń  

Grudzień   

OTWARCIE SEZONU ZIMOWEGO 
 

„DZIKA PRZYRODA 

ZAPRASZA NAD WISŁĘ” 
 

„WYJDŹ W NATURĘ” 
 

OTWARCIE PAWILONU EDUKACYJNEGO 

KAMPANIA „WYJDŹ NA CZYSTO” 

 
„ Z DOMU BOBRA /  

ORŁA BIELIKA / 
BOCIANA CZARNEGO…  

WYJDŹ NA CZYSTO” 

PROŚBA O UWZGLĘDNIENIE  
TEMATU NATURY 

 
WIANKI NAD WISŁĄ 
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Przydatne dokumenty 

1. Podsumowanie głównych założeń strategii komunikacji dla Wisły. 

2. Sugestie dotyczące komunikacji infrastruktury. 

3. Sugestie dla biur UM dotyczące komunikacji działań związanych z Wisła. 

4. Sugestie odnośnie komunikacji do grup docelowych. 
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Rola Biura Marketingu Miasta 

Biuro Marketingu Miasta oferuje swoje wsparcie w zakresie: 
 
• konsultacji, czy planowane działania i ich komunikacja są spójne z całościową strategią 

komunikacji Wisły i tematem na dany rok 
 

• pomysłów odnośnie komunikacji działań związanych z Wisłą, sposobów ich uspójnienia z celami 
komunikacji dla Wisły, główną myślą komunikacji oraz tematem na dany rok 
 

• informowania na temat działań planowanych nad Wisłą przez różne podmioty (związane z 
miastem oraz podmioty zewnętrzne) 
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NATURA w 2016 – rola Pełnomocnika Prezydenta m. st. 
Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeży Wisły  

Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeży Wisły i zespół projektu 
Life+ Wisła Warszawska odgrywa rolę KLUCZOWEGO PARTNERA KONSULTUJĄCEGO proponowane 
przez biura UM i partnerów zewnętrznych działania w zakresie: 
 
• merytoryki – prawidłowości przekazywanych informacji na temat wiślanej przyrody 

 
• bezpieczeństwa dla natury – opiniuje proponowane wydarzenia pod kątem ich inwazyjności  

/ potencjalnego zagrożenia dla natury 
 

• źródła gotowych opracowań na tematy związane z naturą 
 
Proponujemy też, aby zespół projektu Life+ Wisła Warszawska przygotował krótki materiały typu  
„10 najważniejszych faktów na temat wiślanej przyrody”, który jako materiał inspiracyjny będzie 
można przekazywać partnerom UM organizującym działania nad Wisłą. 
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DZIĘKUJEMY! 


