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ZEBRANE OPINIE I REKOMENDACJE UCZNIÓW PODCZAS PROJEKTU  

„MŁODZI MAJĄ GŁOS” 

Poniższe zestawienie składa się z 4 części. Dwie pierwsze przedstawiają zebrane 
podczas warsztatów opinie uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na 
temat rekomendowanych zmian w mieście Poznań.  

Dwie pozostałe to zbiorcze opinie uczniów ze szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych zebrane w ramach ankiet pozostawionych w szkołach podczas 
trwania projektu. 

 

Opinie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych zebrane podczas warsztatów  
w ramach projektu „Młodzi mają głos”. 

 

Komentarz do zestawienia: 

Warsztaty zostały przeprowadzone w 7 różnych placówkach ponadpodstawowych.  

Młodzieży zadano trzy pytania:  

1. Jakie elementy lub rozwiązania doceniam/lubię w Poznaniu?  

2. Jakie elementy lub rozwiązania w Poznaniu można by poprawić?  

3. Jakich elementów lub w Poznaniu nie ma, a chciałabym/chciałbym, żeby były?  

 

Odpowiedzi na dwa ostatnie pytania były na tyle powiązane, a nawet zbieżne, że  
w zestawieniu zostały połączone w jedną grupę „co chciałbym/chciałabym poprawić 
w Poznaniu”. Opinie młodzieży były czasami mocno związane z daną dzielnicą, nie da się 
tego jednak pokazać w ogólnym zestawieniu.  

Ograniczenie czasowe warsztatów nie pozwoliło na odniesienie się do odpowiedzi 
młodzieży i ich doprecyzowanie, w związku z tym znaczna redukcja odpowiedzi podobnych 
na potrzeby zestawienia nie była możliwa (niektóre opinie mogą być zbieżne, ale nie muszą - 
jest to kwestia (nieznanej) interpretacji autora). Opinie zostały natomiast pogrupowane 
tematycznie, dla ułatwienia ich analizy. Uwzględniono również powtarzalność odpowiedzi, 
oznaczając ilość ich powtórzeń (np. x2, x15) oraz pogrubiając te najczęściej się 
powtarzające (od 4 takich samych opinii). 

W zestawieniu wpisano wszystkie odpowiedzi uczniów, bez ich wartościowania  
i oceniania 

 

 



 

 

  

 

 

 

CO DOCENIAM I LUBIĘ W POZNANIU: 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA 

- galerie handlowe x15 

- bliskość sklepów 

- jest dużo miejsc w moim zasięgu, które ułatwiają mi funkcjonowanie (np. apteki, sklepy z 
różnymi artykułami) 

- doceniam, że wszystko jest „pod ręką” (sklepy, galerie, autobusy) x2 

- rewitalizację starych budynków 

- rewitalizację centrum x2 

- remont św. Marcina 

- dobrze zagospodarowane centrum miasta 

- dobrze zagospodarowana przestrzeń x4 

- balans pomiędzy starym miastem a nowoczesnością 

- architekturę 

- dużo ośrodków kultury x2 

- fajne pomniki 

- sporo miejsc, gdzie można aktywnie spędzić czas x3 

- duża ilość miejsc do wypoczynku i rekreacji x2 

- lodowiska 

- Bibliotekę Raczyńskich 

- bezpłatny dostęp do bibliotek 

- Bałtyk 

- restauracje x2 

- zoo 

- zraszacze wody latem 

- dbałość o czystość miasta (kosze na śmieci i służby sprzątające) 



 

 

  

 

 

 

TRANSPORT 

- komunikację miejską x8 

- łatwość przemieszczania się x 2 

- PST 

- dobry dojazd do szkoły x3 

- nowoczesne środki transportu publicznego x5 

- dobry stan dróg i chodników 

- ułożenie tras autobusowych 

- przystanki autobusowe w bliskiej odległości 

- dobrą komunikację miejską i podmiejską x2 

- połączenie autobusów gminy Tarnowo Podgórne z Poznaniem 

- kartę PEKA x3 

- bilety semestralne w ZTM 

- kolej metropolitalną 

- bezpłatną komunikację dla uczniów szkół podstawowych  

- bezpłatną komunikacja dla ludzi w pewnych przedziałach wiekowych x3 

- zniżki na PKP, ZTM x2 



 

 

  

 

- ścieżki rowerowe x5 

- wartostradę 

- rowery miejskie x4 

- hulajnogi miejskie 

 

1. ZIELEŃ 

- parki w mieście x 10 

- tereny zielone x2 

- park koło Starego Browaru x 2 

- rzekę Wartę x 3 

- dużą ilość zieleni 

 

2. WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ 

- chęć współpracy z młodzieżą (danie głosu młodzieży) x5 

- Młodzieżową Radę Miasta Poznania 

 

3. WYDARZENIA KULTURALNE 

- wiele wydarzeń kulturalnych skierowanych do młodych ludzi x2 

- rozrywkę 

- wydarzenia kulturalne odbywające się w mieście 

 

4. INNE 

- przyjazną atmosferę 

- otwartość na inne kultury 

- możliwość uczenia się x2 

- zniżki do różnych lokali gastronomicznych za okazaniem legitymacji 

- czystą wodę kranową x2 

- brak powodzi 



 

 

  

 

- wszystko! 

 

CO CHCIAŁBYM/CHCIAŁABYM POPRAWIĆ W POZNANIU: 

PRZESTRZEŃ MIEJSKA 

- stworzyć więcej miejsc do spędzania czasu na zewnątrz (gdzie można spotkać się  
w grupie znajomych, nie korzystając z lokalu, w którym trzeba za coś zapłacić) x13 

- stworzyć bezpłatne miejsce spotkań ze znajomymi przy złej pogodzie 

- stworzyć więcej miejsc do rozrywki i spędzania czasu wolnego x2 

- stworzyć więcej miejsc, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania 

- stworzyć więcej miejsc do nauki 

- stworzyć miejsce, gdzie można by się ogrzać zimą 

- stworzyć miejsce, gdzie osoby zza granicy mogą się zintegrować z mieszkańcami i dobrze 
się poczuć w nowym miejscu 

- stworzyć miejsca na drzemki w ciągu dnia 

- ulepszyć system monitoringu 

- otworzyć więcej sklepów 

- nie budować już nowych centrów handlowych 

- zrewitalizować centrum i inne dzielnice 

- na budynkach szkolnych, szpitalach, przychodniach itp. mogłyby wisieć polskie flagi 

- czystość ulic x3 

- czystość toalet publicznych 

- chciałbym więcej neonów 

- ustawić automaty z zimną i gorącą wodą w różnych częściach miasta 

- ustawić automaty na butelki plastikowe 

- zapewnić więcej miejsc bez spalin i smogu x2 

- żeby walka ze smogiem była skuteczniejsza 

- wprowadzić więcej kontroli miejsc, gdzie palenie jest zakazane, może wprowadzić więcej 
takich miejsc? Nieprzyjemnie się chodzi w dymie 

- zwiększyć kontrolę, czego używa się do palenia w piecach 



 

 

  

 

- zwiększyć skuteczność funkcjonariuszy Straży Miejskiej w egzekwowaniu zakazu 
ogrzewania domów poprzez palenie miałem węglowym, śmieciami itp. 

 

KOMUNIKACJA 

TRAMWAJE I AUTOBUSY 

- #makezbiorkomgreatagain (postawienie na komunikację zbiorową) 

- ulepszyć komunikację miejską x11 

- wprowadzić bezpłatną komunikację miejska dla osób do 18. roku życia 

- wprowadzić bezpłatną komunikację dla młodzieży do momentu ukończenia szkoły 
x10 

- wprowadzić większą zniżkę dla uczniów niż studentów (studenci omgą zarobić na swoje 
bilety, uczniowie nie) 

- zapewnić bezpłatną komunikację miejską x5 

- chciałbym, żeby autobus 903 jeździł również w soboty 

- wprowadzić nowe tramwaje 

- autobusy i tramwaje powinny jeździć co 5 minut 

- zwiększyć częstotliwość odjazdów autobusów i tramwajów x15 

- zwiększyć częstotliwość odjazdów tramwajów i autobusów w weekendy i święta x3 

- zwiększyć częstotliwość odjazdów tramwajów i autobusów w nocy x4 

- zwiększyć punktualność środków komunikacji miejskiej x4 

- zwiększyć autobus 729, 821 i 811 (albo żeby jeździł częściej) x7 

- zwiększyć częstotliwość kursowania autobusu 801 

- otworzyć więcej linii tramwajowych x2 

- zapewnić więcej nocnych linii autobusowych na Naramowice 

- zapewnić linie tramwajowe do stref B i C 

- zbudować tramwaj na Umultowo 

- utworzyć połączenie tramwajowe docierające za Franowo, łączące się ze Szczepankowem 

- poprawić komunikację Poznania z okolicami x4 

- zapewnić bezpośredni autobus z Ogrodów do Tarnowa Podgórnego (ekspresowy) 

- wprowadzić mniejsze autobusy rozwożące do innych mmiejscowości w gminie 



 

 

  

 

- wprowadzić nocny autobus do Pobiedzisk w weekendy 

- utworzyć więcej bus-passów x2 

- zapewnić więcej biletomatów x2 

- wprowadzić biletomaty w tramwajach 

- zapewnić wtyczki do ładowarek w autobusach i tramwajach x2 

- zapewnić wejście USB przy każdym miejscu siedzącym w autobusie i tramwaju miejskim 

- wymienić stare tramwaje na nowe 

- uzupełnienie tablice z odjazdami tramwajów w miejscach, gdzie ich nie ma x2 

- poprawić oznaczenie przystanków przy rondzie Kaponiera 

- zaktualizować listy przyjazdów i odjazdów tramwajów  

- sprawić, by kontrolerzy biletów byli milsi 

- odnowić przystanki tramwajowe 

 

KOLEJ 

- zapewnić szybką kolej podmiejską, która obsługiwałaby karty miejskie PEKA 

- zapewnić pociąg i stację kolejową w Tarnowie Podgórnym 

- zapewnić więcej pociągów (częstsze odjazdy) x3 

- zapewnić większą ilość wagonów w pociągach POLREGIO i KW (jest ciasno) 

- nowy dworzec 

 

 

KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA 

- odnowić drogi 

- zadbać o to, by było mniej korków x6 

- zbudować nowy most dla samochodów i tramwajów, by nie stały w korkach 

- zapewnić drogi dojazdowe do nowych osiedli x 2 

- zbudować drogą szybkiego ruchu poprowadzoną pod ziemią (ułatwienie szybkiego 
opuszczenia miasta) 

- zbudować obwodnicę Poznania 



 

 

  

 

- wprowadzić zakaz wjazdu samochodów do centrum miasta  

- zbudować więcej parkingów x2 

- zbudować więcej parkingów typu Park&Ride 

 

 

 

KOMUNIKACJA PIESZA 

- poprawić sygnalizację świetlną dla pieszych (regulacja świateł i dostosowanie czasu) 
x6 

- wprowadzić liczniki czasu na przejściach dla pieszych x4 

- poprawić jakość chodników x4 

- obniżyć krawężniki i chodniki, aby przemieszczanie się (np. na deskorolkach) było 
łatwiejsze  

 

ROWERY I HULAJNOGI 

- stworzyć więcej ścieżek rowerowych x5 

- ograniczyć ilość bezużytecznych ścieżek rowerowych 



 

 

  

 

- zapewnić więcej hulajnóg elektrycznych 

- wprowadzić darmowe przejazdy hulajnogami x3 

- zapewnić hulajnogi elektryczne dostępne w całym mieście 

 

INNE: 

- zbudować metro x15 

 

TERENY ZIELONE 

- utworzyć więcej parków (w których można się spotkać) x 13 

- stworzyć większe parki, w których można się uczyć 

- odnowić alejki w parkach 

- wprowadzić więcej zieleni w mieście x5 

- zasadzić więcej drzew 

- zagospodarować w ekologiczny sposób tereny Warty 

 

SPORT I REKREACJA 

- zbudować więcej (większych) skateparków x3 

- zbudować nowy skatepark w okolicach parku przy AWF 

- stworzyć nowe wrotkowiska/rolkowiska 

- zapewnić więcej miejsc do uprawiania sportu i rekreacji (Arena, Stadion Miejski) 

- utworzyć więcej boisk do koszykówki na osiedlach 

- zorganizować więcej imprez motoryzacyjnych na Torze Poznań 

- zapewnić dużo więcej miejsc do rozwijania sportów motorowych: tory i miejsca do 
uprawiania off-roadu 

- stworzyć ogólnodostępny tor wyścigowy 

- zbudować halę widowiskowo-sportową (na duże koncerty i widowiska) x5 

- poznańska Arena zasługuje na gruntowny remont, aby stała się atrakcyjnym miejscem dla 
zagranicznych artystów 

- zapewnić miejsce na koncerty z dobrą akustyką x4 



 

 

  

 

WYDARZENIA KULTURALNE 

- zapewnić więcej wydarzeń kulturalnych x2 

- zorganizować więcej koncertów (znanych artystów) x 5 

- zapewnić więcej rozrywki dla młodzieży x2 

- wprowadzić bezpłatne wejścia na wydarzenia kulturalne 

- przeprowadzać ankiety wśród młodych ludzi dotyczące koncertów, występów itp. Oraz 
organizacja tych wydarzeń zgodnie z wynikiem 

- umożliwić współdecydowanie o wydarzeniach w mieście (możliwość wyboru artysty) 

- otworzyć centrum informacji o inicjatywach młodzieżowych i spotkaniach, lista organizacji i 
projektów 

- Targi Poznańskie stoją puste (brak koncertów i wydarzeń albo są słabo wypromowane) x2 

 

INNE 

- więcej tolerancji x3 

- zapewnić więcej lekarzy i miejsc w szpitalach x2 

- utworzyć publiczne placówki z dostępną pomocą psychologiczną nawet dla osób poniżej 
18. roku życia 

- zapewnić kompetentnych nauczycieli i psychologów w szkołach 

- zapewnić większy dostęp do korepetycji, centrów edukacyjnych, zajęć dodatkowych 
(przygotowania do olimpiad, kursów, egzaminów) 

- Biblioteka Raczyńskich mogłaby być otwierana godzinę wcześniej 

- wprowadzić edukację seksualną 

- wprowadzić kartę LGBTQ 

- zapewnić dostęp do antykoncepcji 

- zapewnić in vitro 

- przywrócić gimnazja 

- wprowadzić pełnoletniość od 16. roku życia 

- wprowadzić więcej zniżek w restauracjach dla uczniów 

- zwiększyć zniżki uczniowskie 

- zastąpić kartę PEKA, legitymację szkolną i kartę do Biblioteki Raczyńskich jedną kartą 



 

 

  

 

- zalegalizować marihuanę rekreacyjną x2 

- otworzyć kopalnia węgla kamiennego (przemysł wydobywczy) 

- poprawić jakość wody w kranie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Opinie młodzieży ze szkół podstawowych zebrane podczas warsztatów w 

ramach projektu „Młodzi mają głos” 

 

Komentarz do zestawienia:  

Warsztaty zostały przeprowadzone w 7 klasach szkół podstawowych. Uczniom  

i uczennicom przybliżano organizację UNICEF oraz skróconą wersję Konwencji o prawach 

dziecka, a następnie w małych grupach proszono o przedyskutowanie i wypisanie 4 

postulatów dotyczących zmian w mieście Poznań. Opinie młodzieży były czasami mocno 

związane z daną dzielnicą, nie da się tego jednak pokazać w ogólnym zestawieniu.  

 

Klasa nr 1 - rekomendacje: 

1.  Więcej dekoracji w mieście  

2. Mniej smogu  

3. Więcej zieleni w mieście  

4. Skatepark w Rokietnicy 

5.  Skatepark zadaszony, nie pod wiatrem 

6. Zalegalizowanie marihuany, dozwolona od lat 16  



 

 

  

 

7. Prawo do kupna e-papierosów od lat 16  

8. Więcej Toalet publicznych  

9. Otworzenie kolejnego Park Rozrywki (jak Jump Arena, Karuzele) 

10.  Więcej szkół demokratycznych   

11. Zwiększenie bezpieczeństwa, ponieważ jest coraz więcej napadów na ludzi 

12.  Dofinansowanie szkół alternatywnych np. demokratyczne  

   

Klasa nr 2 - rekomendacje: 

 1. Kraniki z pitną wodą w szkołach i na mieście  

2. Więcej potrzebnych lekcji: matematyka, angielski, to co potrzebne do egzaminów 

3. Lepsze sale gimnastyczne w szkołach  

4. Dłuższe przerwy w szkołach  

5. Remont szkoły (kolorowo) 

 6. Metro w Poznaniu  

7. Prawo przemieszczania się na hulajnogach po drogach rowerowych  

8. Podręczniki elektroniczne   

9. Aby lekcje odbywały się na temat prawa i ekonomii  

10.Dofinansowanie edukacji (zajęcia dodatkowe i warsztaty), więcej dobrych nauczycieli  

11.jeden dzień weekendu więcej  

  

Klasa nr 3 - rekomendacje: 

1. więcej ośrodków pomocy dla starszych, chorych i bezdomnych   

2. Mniej smogu, więcej samochodów typu hybryda  

3. Darmowe wizyty u specjalisty np. u pediatry  

4. Więcej toalet publicznych  

5. Klimatyzacja w szkole  

6. Więcej możliwości pracy dla nieletnich (np. podczas wakacji)  

7. edukacja ludzi aby nie wyrzucali jedzenia i ubrań  



 

 

  

 

8. Czyste powietrze: więcej roślin w mieście, nie palić w kominku śmieciami, zakazać palenia 
papierosów  

9. więcej lekarzy aby było mniej kolejek   

10. aby nauczyciele, którzy się starają mieli podwyżki (ankieta u uczniów)  

11. wyremontowanie szkół, boisk  

12. w szkole mniej lekcji  

13. Żeby bezdomni mieli dom 

 

 

  

  

Klasa nr 5 - rekomendacje: 

1. Autobusy co 15 min w Antoninku  

2. więcej parków  

3. elektryczne samochody  

4. więcej ścieżek rowerowych  

5. Za dużo galerii handlowych  



 

 

  

 

6. lepsza komunikacja miejska w Antoninku  

7. Lepsze powietrze  

8. hybrydowe autobusy w Poznaniu  

9. więcej dróg rowerowych, placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu  

10. Skatepark w Antoninku x 6  

11. raz w tygodniu darmowe drożdzówki  

12. więcej śmietników w mieście  

13. aby youtuberzy przyjeżdzali do Poznania  

14. przystanek autobusowy przed szkołą w Antoninku  

15. nie zamykajcie Galerii Malta (dużo szkół jeździ tam do kina)  

16. Lepsze Połączenie autobusowe Antoninek-Bogucin  

17. Częstsze kursy autobusowe na obrzeżach Poznania  

18. Częstsze kursy tramwajowe na obrzeżach Poznania (antoninek)  

19. darmowa czekolada co miesiąc  

20. nowsze autobusy x3  

21. wyremontownie boiska x3  

 

Klasa nr 6 - rekomendacje: 

1. mniej fabryk, zanieczyszczeń a więcej świeżego powietrza  

2. muzea interaktywne (takie jak Brama Poznania), unowocześnienie placówek krzewiących 
kulturę 

3. więcej eko opakowań, zamiast plastików  

4. więcej dróg rowerowych x3, a zakazanie wjeżdżania rowerom na chodniki  

5. wyrównanie chodników x2  

6. więcej festynów tematycznych więcej wyjść ze szkół, np. do teatru  

7. darmowa komunikacja miejska do lat 18  

8. opieka dla bezdomnych  

9. dotacje, pomoc dla biednych rodzin 86.lepsza organizacja komunikacji miejskiej podczas 
świąt i podczas organizowania maratonów   



 

 

  

 

10. Maratony w lasach, a nie na głównych ulicach  

11. baterie słoneczne na budynkach użytku publicznego (np. szkoły), dofinansowanie takich 
projektów  

12. tworzenie dodatkowych placówek dla młodzieży  

13. więcej parków x3  

14. więcej  miejsc do spędzania wolnego czasu dla dzieci  

15. lepiej opisane kosze na śmieci aby ułatwić segregację  

16. przywrócenie helmutów  

17. więcej tablic elektrycznych na przystankach  

18. ulepszenie sal komputerowych  

19. zero zadań domowych na weekend 

20. wspierać nauczycieli z pasją a tych bez pasji zwolnić  

21. filtry w kominach (dofinansowanie)  

  

Klasa nr 7 - rekomendacje 

1. zniesieniu zakazu używania telefonów w szkole  

2. więcej wyjść integracyjnych wyjść w szkołach - tańsze atrakcje  

3. więcej stypendiów w szkołach  

4. lepsze wyposażenie w salach informatycznych  

5. usunąć te przedmioty w szkole, które się nie przydają na egzaminach (muzyka, plastyka, 
edb)  

6. darmowe badania dla osób starszych, młodzieży i dzieci  

7. organizowanie darmowych kółek zainteresowań dla dzieci z rodzin potrzebujących  

8. stosowanie nowych urządzeń i lepszych materiałów do ocieplania bloków lub domów  

9. mniejsze ceny w sklepach x3  

10. pomoc dla bezdomnych  

11.  baseny  

12. lepsza organizacja miejsc rekreacji  

13. lepsza organizacja komunikacji miejskiej  



 

 

  

 

 

Klasa nr 8 - rekomendacje: 

1. ośrodki pomocy dla niedoszłych samobójców  

2. więcej ciekawych miejsc do odwiedzenia  

3. pomoc dla ZOO w Poznaniu, bo dobrze pracują  

4. nie wycinać lasów  

5. nie burzyć miejsc do skatowania  

6. zmiana ministra edukacji x3  

7. więcej roślinności x 5  

8. więcej linii tramwajowcyh na winogradach  

9. zainwestowanie w kom. miejską  

10. odnowienie starych kamienic  

11. szybsze budowa budynków lub linii tramwajowych  

12. mniej godzin w szkole  

13. zmiana podstawy programowej x 2  

14. więcej środków na wyposażenie szkół, rozbudowa  

15. nowoczesniejsze szkoły  

16.  więcej akcji dzięki którym sprzątamy środowisko  

17. więcej rowerów a nie hulajnog  

18. szybszy dostęp do lekarzy  

19. legalizacja marihuany 

Klasa nr 7 - rekomendacje 

1. Niższe ceny w sklepach  

2. Smog: brak samochodów  

3. lepsze powietrze  

4. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  

5. wyższa płaca dla nauczycieli  

6. Zmienić cały system edukacji  



 

 

  

 

7. Więcej pieniędzy na szkołę  

8. więcej linii tramwajowych  

9. więcej drzew w mieście i okolicach  

10. ięcej parków x5  

11. więcej ścieżek rowerowych x3   

12. więcej lekarzy aby było mniej kolejek  

13. więcej koszy na śmieci  

14. Remont chodników  

15. więcej basenów w mieście  

16. więcej sklepów na obrzeżach miasta  

17. ustanowić prawo o hulajnogach - nie powinny stać na środku chodnika  

18. darmowa komunikacja miejska dla osób uczących się (do końca liceum)  

19. tańsze leki  

20. więcej schronisk dla zwierząt  

21. ograniczyć używanie negatywnych uwag w szkole  

22. więcej szpitali bo są przeładowane  

23. słodycze za darmo  

24. więcej atrakcji dla dzieci w mieście  

25. lekcje do 14:30, nie dłuzej  

26. wyższe kary dla osób znęcających się nad zwierzętami  

27. zeby rodzice nie pracowali, tylko opiekowali się dziećmi 

28. zmniejszenie ilości lekcji, które są niepotrzebne, a uczenie się tego co się w życiu przyda  

29. większy porządek/czystość na ulicach, więcej służb sprzątających  

30. pomoc bezdomnych (aby ludzie ich nie bili)  

31. edukacja w zakresie odpowiedzialności: aby ludzie nie porzucali psów 

32. darmowe lekcje w szkole tj: nauka grania na instrumencie, zajęcia sportowe,   

33. aby wszystkie dzieci miały dom  

34. więcej koncertów dla dzieci  



 

 

  

 

35. aby każdy miał do siebie szacunek  

36. więcej oddziałów specjalistycznych np. świetlice pozaszkolne, gdzie można się pouczyć, 
dzieci mogą dostać pomoc  

37. więcej toalet publicznych, darmowe!  

38. więcej hulajnog  

39. parki przyjazne ludziom i zwierzętom  

40. więcej roślinności, parków  

41. więcej basenów  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Drugim komplementarnym działaniem do prowadzonych warsztatów było 

pozostawienie w szkołach ankiet i urn do rekomendacji złożonych na piśmie. 

Poniżej przedstawimy ich podsumowanie z podziałem na rekomendacje od 

uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 

 

Poniżej znajduje się zestawienie zebranych w formie ankiet opinii uczniów szkół 
podstawowych, w których w ramach akcji „Młodzi mają głos” zostały pozostawione pod 
opieką biblioteki/samorządu szkolnego/klubu wolontariatu ankiety wraz z urnami do 
pozostawienia swojej opinii. 

W szkołach podstawowych pozostawiono ankietę następującej treści:  

Zapoznaj się z tekstem Konwencji o prawach dziecka i odpowiedz proszę na 

następujące pytania: 

→ Co lubisz w Poznaniu? 

→ Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w Poznaniu? 

→ Co można by zmienić w Poznaniu, żeby dzieciom i młodzieży żyło się lepiej? 

← w szkole 

← w prawach związanych ze zdrowiem 

← w kulturze 

 

Ta ankieta służy zebraniu opinii i głosów dzieci i młodzieży dotyczących życia w Poznaniu 

oraz pomysłów na zmiany, jakie mogą dokonać się w mieście. Wypracowane rekomendacje 

zostaną zaprezentowane społeczności Miasta Poznania, jak również organom stanowiącym 

lokalne prawo i władzom samorządu. Miasto Poznań przyłączyło się do akcji UNICEF  

w związku z rozpoczęciem procedury przystąpienia do sieci UNICEF w ramach programu 

„Miasto Przyjazne Dzieciom”. Kolejnymi etapami związanymi z tym programem będzie 

przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i młodzieży w mieście oraz opracowanie strategii. 

Dziękujemy za Twoją opinię i poświęcony czas.                     

    Zespół Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty. 

        Miej wpływ, włącz się! 

W zestawieniu wpisano wszystkie odpowiedzi uczniów, bez ich wartościowania  
i oceniania, poprawiono jednak błędy ortograficzne. 

 



 

 

  

 

Szkoły podstawowe ankiety 

Co lubisz w Poznaniu? 

- miejsca, gdzie można się spotkać, parki i galerie, np. Plaza Winogrady 

- komunikacja miejska x5 

- dużo uroczych zakątków miasta np. Stary Rynek (miasto jest dosyć duże) 

- że duże miasto, ale nie ma korków jak w Warszawie 

- wiele galerii, fajne miejsca do spotkania np. Rynek lub Cytadela 

- możliwości 

- duża ilość tramwajów i autobusów, dzięki czemu szybko można się przemieszczać, duża 

ilość centrów handlowych 

- to, że jest dużo miejsc do spotlań np.  Plaza, Posnania i inne centra handlowe 

- że wszędzie mam blisko, kiedy pojadę tramwajem 

- Lubię w Poznaniu to, że żyje mi się tu bezpiecznie także jest dużo ciekawych miejsc do 

zwiedzania 

- wszystko - fajne miasto 

- lubię w Poznaniu, że jest dużo atrakcji 

- w Poznaniu lubię to, że znajduje się tu dużo zieleni i parków 

- dużo zieleni, ładny Stary Rynek 

- darmowa komunikacja miejska (dla uczniów) 

- PGA (Poznań Games Arena) 

- w Poznaniu lubię to, że jest tak dużo zieleni i parków, ponieważ można iść tam na spacer i 

zażyć dużo świeżego powietrza 

- same miasto 

- Stary Browar, nowoczesne budynki, Park Cytadela 

- jest Opera lub Teatr Muzyczny, który ma wpływ na rozwijanie kultury 

- park cytadela i skateparki 

- Cytadela 



 

 

  

 

- Stary Rynek, sklep Piotr i Paweł 

- autobusy 

- lubię chodzić po Placu Wolności i Starym Rynku oraz po Starych Naramowicach 

- szybki dostęp do każdej częsci Poznania 

- Poznań Game Arena, Stary Browar 

- w miarę dobra infrastruktura 

- przystanie nad Wartą 

- naturę, miasto, kulturę 

- podoba mi się wiele ciekawych miejsc np. Stary Rynek 

- przejazdy miejskie za darmo 

- lubię to, że jest organizowane dużo festynów i różnych fajnych spotkań oraz konkursów 

- Stary Rynek 

- kulturę 

- jest to duże, rozwinięte miasto 

- moją szkołę, budynki, Stary Rynek, parki np. Cytadela, Targi Poznańskie 

- lubię, że wszyscy są dla siebie mili w Poznaniu 

- parki, miejsca, w których miło mogą spędzić czas. Duże ulice 

- lubię to, że jest to duże miasto, więc mam tutaj dużo możliwości 

- Stary Rynek x2 

- Plac Bernardyński 

- Skatepark w Parku Marcinkowskim 

- tereny zielone (parki itp.) 

- infrastrukturę, fajne sklepy i galerie 

- Teatr Wielki 

- to, że jest to moje miasto (tu się urodziłam) 

- tramwaje (szczególnie Siemens Combiro i możliwość ich prowadzenia 



 

 

  

 

- jedzenie, kulturę, stare budynki, Stary Rynek, Katedra i wiele innych, nie da się znudzić 

- liczne atrakcje, dobre szkoły i udogodnienia, przyrodę 

- Lubię parki i zieleń i naszą rzekę. W Poznaniu jest też dużo rozrywek dla dużych i małych. 

Można uprawiać dużo sportów. Mamy też piękny Stary Rynek 

- różne zabytki np. Cytadela, Stary Rynek , wszystkie pory roku 

- mój dom 

- zoo, kina, teatry, domy kultury 

- zoo 

- duża ilość kin i parków 

- darmowa komunikacja miejska, galerie, klimat 

- duża ilość atrakcji 

- zoo, kino 

- zielone miejsca w całym mieście 

- darmową komunikację miejską dla uczniów szkół podstawowych 

- dużo zieleni 

-  dobrze skomunikowane całe miasto 

- wszystko 

- szpitale 

- lubię czyste i nie zanieczyszczone miejsca 

- parki x3 

- koziołki (na Rynku), stadion piłkarski przy ulicy Bułgarskiej 

- tradycje, miejsca 

- dużo pięknych widoków, Stary Rynek 

- szpital na Krysiewicza, McDonald blisko niego 

- w Poznaniu lubię, że jest nowoczesny 

- tereny zielone 

- komunikację miejską 



 

 

  

 

- nowoczesne centra handlowe, ciekawe imprezy organizowane przez miasto 

- dużą ilość terenów zielonych 

- klimat, Stary Rynek 

- Lubię to, że odbywa się wiele tematycznych jarmarków np. Betlejem Poznańskie 

- kino 

- wszędzie jest łatwy dostęp 

- lody naturalne 

- komunikacje miejską 

- tramwaje 

- galerie 

- galerie handlowe, Plac Wolności, Stary Rynek 

- Wildę 

- sprywatyzować 

- zoo, moją rodzinę, Cytadelę, galerie, ładne miejscówki, morze, góra 

- Stare Miasto, centrum 

- Chińczyki, galerie handlowe, lumpeksy 

- nic 

- lubię czyste parki 

- liczne linie tramwajowe 

- stary Rynek i Ratusz 

- noworoczną str 

- pojadę do Kanady 

- Galerie handlowe x3 

- lubię przyjaznych ludzi, lubię również, że miasto jest nowoczesne 

- to, że jest zbyt dużym miastem i ma ładne parki 

- Cytadelę 



 

 

  

 

- jest dużo galerii, dużo restauracji, ciekawych miejsc 

- udogodnienia dla uczniów 

- moją dziewczynę 

- jest duży wybór szkół i prac 

- klimat, Stary Rynek, jest dużo miejsc do wypoczynku, galerie handlowe 

- Stary Rynek, Plac Wolności, Browar, atrakcje 

- to, że jest dużo Biedronek 

- Mc Donald, KFC i PGA Poznania 

- dobre budki z kebabami, tor rowerowy Morasko 

- Poznań jest dużym miastem, ma wiele atrakcji i zabytków 

- liubię Stary Rynek, obszary zielone i basen nad Maltą oraz galerie oraz różne gargi na 

arenie Targów Poznańskich 

- mnie 

- jest w miarę czysty 

- miłych ludzi 

- nowoczesną strukturę miasta, wiele iventów 

- jego historie i tereny zielone, a także Park Cytadela 

- Stary Rynek 

- trykające się koziołki 

- tereny zielone, dobra lokalizacja 

- lubię architekturę i atmosferę, historię miasta, infrastrukturę 

- lubię poznańskie parki i komunikację miejską 

- PGA x2 

- MacDonaldy, PGA 

- tramwaje, podatki, banki, galerie, ludzi 

- oglądać wystawy psów/kotów 

- atmosferę i Stary Rynek 



 

 

  

 

- Śródkę 

- Cytadela 

- nowe zoo, stajnie dla koni w Poznaniu 

- Rondo Kaponiera, stare zoo, rogale świętomarcińskie 

- komunikację miejską, parki, termy Maltańskie 

- miejsca, ludzi, dom 

- mój dom, sklepy, giełda poznańska, parki, Stary Rynek 

- infrastrukturę na światowym poziomie 

- parki, miejsca na spacery 

- skatepark w parku Marcinkowskiego 

- koziołki w Poznaniu, śnieg i lodowe rzeźby oraz escape room 

- wiele miejsc wartych odwiedzenia (muzeów, itp.) 

- dobre zachowanie ludzi 

- tramwaje i autobusy 

- Stary Rynek, duża ilość parków/lasów 

- targi tematyczne, Pyrkon itp., duża ilość restauracji, kin, domów kultury 

- jest fajny 

- to, że zawsze coś się dzieje w Poznaniu 

- architekturę, widoki, miejsca spacerowe itp. 

- ładną architekturę 

- naturę 

- rozmieszczenie różnych miejsc, organizację sporej ilości wydarzeń dla zarówno starszych i 

młodszych, spora ilość parków 

- ilość roślinności 

- życzliwych ludzi 

- możliwość darmowej jazdy komunikacją miejską przez młodzież 



 

 

  

 

- Lubię w Poznaniu Energii super park (park trampolin), ZOO oraz że w niektórych miejscach 

są małe ceny 

- Stary Rynek 

- infrastrukturę, czysto 

- nic 

- tereny zielone, spokojne ulice 

- Cytadelę Poznańską 

- KFC, PGA, Galerie 

- lasy, parki, galerie handlowe 

- że są ścieżki rowerowe i dla pieszych 

- jest dużo terenów zielonych 

 - duży wybór pracy i dużo możliwości studiów 

- że jest dużo ciekawych miejsc 

- wszystko 

- konfederatów x2 

- wygodne dojazdy komunikacją miejską 

- parki, centra handlowe 

- galeria Posnania, Cytadela, Stary Rynek, knajpy 

- zabytki i dostęp do kin, teatrów itp 

- rogale świętomarcińskie 

- kluby sportowe i zabytki 

- McDonaldy i PGA 

- przyjaciół wszyscy mogą się spotykać w różnych miejscach tyu plaże, rozrywki 

- zabytki, parki, galerie 

- że w nim jest fajna atmosfera 

- na pewno nie Prezydenta 

- wygodne dojady do wielu miejsc komunikacją miejską 



 

 

  

 

- klimat 

- Park Cytadela 

- atmosferę 

- parki 

- Plazę, Stary Rynek, zabytki, rzeka Warta, park Cytadela 

- Stary Rynek podczas Świąt Bożego Narodzenia 

- mój dom i parki, i szkołę 

- że mogę się uczyć 

- darmowy transport publiczny dla uczniów 

- Stary Rynek 

- miejsca, w których można spacerować 

 

Co chciałbyś/chciałabyś zmienić w Poznaniu? 

- chciałbym, aby powstał nowy obiekt do uprawiania sportów ekstremalnych (np. Skatepark) 

- więcej skateparków, rozbudować linie tramwajowe 

- ustrój 

- chciałbym mniej korków 

- chcę zmienić zaśmiecone miejsca i powietrze 

- chciałbym zmienić wystrój budynków, które są brzydkie 

- Prezydenta 

- żeby hala z sp38 była ocieplona 

- więcej placy zabaw dla większych dzieci 

- budynki 

- nie palić papierosów w miejscach publicznych, brak smogu, brak plastiku, zwiększenie 

czystości 

- chciałabym by na każdym przystanku były elektryczne rozkłady jazdy. Darmowe bilety dla 

młodzieży do 18stego roku życia 



 

 

  

 

- darmowe jedzenie dla mieszkańców powiatu poznańskiego 

- mniejszy smog 

- żeby zrobiono więcej terenów zielonych 

- smog 

- chciałbym zmienić święto Św. Marcina ponieważ w tym roku było słabo organizowane 

- nie robić maratonów, gdyż wszystkie ulice są zamknięte i są straszne korki. Kiedyś 

utknęłam w takim korku przez maraton na 3 godziny, segregować śmieci 

- aby był mniej zaniedbany 

- aby linie autobusowe, które nei jeżdżą przez centrum zostały wymienione na nowsze 

- jak ja dojdę do władzy, to będę wiedział co zrobić - komunikacja miejska lepsza 

- nauczycieli 

- usunąć LGBT i zakazać demonstracji w tym temacie 

- aby na każdym przystanku powinny być elektroniczne tablice, aby było wiadomo za ile 

minut przyjedzie autobus/tramwaj. Darmowe bilety do 18stego roku życia 

- bezpłatny przejazd dzieci i młodzieży komunikacją miejską, więcej tablic elektrycznych na 

przystankach 

- ograniczenie remontów w jednym czasie, usunięcie elektrycznych hulajnóg i dróg dla nich, 

mniej dróg rowerowych 

- żeby było więcej boisk do piłki nożnej 

- jest za dużo samochodów i jest smog 

- chciałbym, żeby ludzie więcej jeździli komunikacją miejską 

- więcej zabytków, tańsze masło 

- żeby było mniej urządzeń, które zanieczyszczają powietrze 

- wielki złoty pomnik kury na Starym Mieście 

- za duża ilość spalin i smogu 

- żeby światła przy ul. Zagrodniczej szybciej się zapalały, dlatego, że trzeba bardzo długo 

czekać 

- aby było akcje sprzątania w Poznaniu (jeszcze więcej) 



 

 

  

 

- więcej przystanków 

- zanieczyszczone powietrze, śmieci na ulicach 

- wszystko 

- ogromną ilość śmierdzących ulic (mniej), tereny zielone (więcej), mniej smogu 

- polepszyć komunikację miejską (punktualność) 

- ilość zielonych terenów (parków, ogrodów botanicznych), do których wstęp będzie darmowy 

- dzieci do 8 klady mogą kupić przybory szkolne 0 50% taniej 

- mógłbym zmienić to, żeby ludzie nie palili i by był zakaz palenia oraz nie wyrzucać śmieci 

na ziemię i do wody, bo inaczej człowiek, który to zrobił to jest zamknięty na tyle dni, ile 

śmieci wyrzucił na podłogę 

- komunikację miejską 

- chciałbym, żeby w Poznaniu było więcej atrakcji 

- stare bloki i nieładne ulice z bezdomnymi 

- żeby było więcej miejsc na rozwój artystyczny 

- więcej ciekawych miejsc takich jak w Warszawie, np. Centrum Kopernika 

- system oceniania 

- wstawienie skateparku zamkniętego 

- skatepark na Cytadeli 

- iość lasów (więcej) 

- właściwie to nic 

- więcej starbucksów 

 -chciałbym, żeby było więcej uspawnień dla niepełnosprawnych 

- darmowe hotdogi 

- więcej patroli w mieście, by chronić młodzież przed niebezpieczeństwem 

- mniej smogu 

- zniżkę dla dzieci na jedzenie 

- większy nakład na sport : żucel, piłka nożna itp. 



 

 

  

 

- to, że są korki na drogach 

- większy Park Cytadela 

- ograniczenie remontów, więcej linii tramwajowych 

- zamienić tą szkołę w dużą żabkę, kuoić więcej helmutów, zmniejszyć kwotę biletów do kina 

- mniej remontów, mniej zadąń domowych 

- zanieczyszczenia, czyste powietrze 

- można by wybudować ośrodki agroturystyczne lub zmienić zanieczyszczone miejsca w 

Poznaniu na np. parki 

- żeby na osiedlach były kamery, ochroniarze przeciwko licznym kradzieżom w garażach 

- aby tramwaj numer 3 się nie spóźniał (miałem przypadki. Gdzie spóźniał się 40 minut) 

- promocje na kino 

- więcej dbać o środowisko, karanie ludzi, co palą smogiem 

- mniej fabryk, i smogu i mniej palenia 

- więcej zieleni 

- więcej atrakcji, więcej sportowych zajęć 

- światłowód na Owsianej, Winogrady 

- więcej hodowli corg’ pembroke 

- powietrze 

- zastąpić elektryczne hulajnogi rowerami, odnowić stare kamienice, czystsze ulice 

- żeby papierosy były nikelegalne oraz dodatkowy dzień weekendu 

- smog 

- światłowód na Winogradach 

- nic x3 

- częstotliwość jazdy autobusów - wracam autobusem ze szkoły i czasem czekam na niego 

30 minut 

- więcej ekologów ( nie wiem, jak to napisać) żeby nie palić papierosów w miejscach 

publicznych takich jak restauracje 

- chciałbym zmienić a raczej zapobiec większemu wytwarzaniu smogu 



 

 

  

 

- autobusów i ich kierowców, żeby nie odjeżdżali sprzed nosa 

- więcej linii tramwajowych x4 

- usprawnienie środków komunikacji 

- więcej zieleni i wyższe budynki 

- więcej parków i drzew. Dużo sklepów, które były w Galerii Malta zostały przeniesionych do 

Posnanii i fajnie by było, gdyby te sklepy wróciły do Malty. W szpitalu czekałem 4 godziny na 

bandaż na złamaną rękę 

- powietrze 

- Otworzyć muzeum i kolejne muzeum w parku cytadela 

- karanie ludzi, którzy produkują czarny dym z komina 

- chciałabym, żeby było więcej chodników 

- zlikwidować większość starych baraków, hulajnogi elektryczne na PEKĘ 

- szkołę 

- niepalenie, ośrodek dla biednych 

- w zasadzie to dużo 

- więcej autobusów 

- napisać listę praw dotyczących budowy osiedli tak, żeby na sąsiednich osiedlach nie zbierał 

się pył budowniczy. Piotr i Paweł - tylko polski sklep 

- zaprzestanie burzenia ramp rowerowych w Parku Cytadela i poza nim, więcej skateparków 

- zaprzestanie burzenia tras i ramp rowerowych w Parku Cytadela 

- zdecydowanie to, żeby było więcej pasów zieleni i żeby zaczęłó się kontrolować czym 

ludzie palą w piecach 

- więcej ciekawych miejsc do dowiedzania, rekreacji i wypoczynku, więcej zieleni, sprzątanie 

ulic, żeby panowała czystość 

- jest ok 

- drogi (bo są dziury na Umultowie) 

- zakaz palenia w kominkach, zakaz palenia papierosów 

- dodać więcej autobusów 431, 432, 435, bo jest tłok 



 

 

  

 

- w Poznaniu chciałabym zmienić to, żeby ludzie nie wycinali drzew 

- lepsza komunikacja miejska x2 

- krótsze lekcje (7-8 godzin), mniej zadań domowych 

- mniej elektrycznych hulajnóg, poprawienie czystości na np. Chodnikach, w parkach itd., 

zakaz palenia papierosów, e-papierosów, zażywania alkoholu i energetyków przez dzieci i 

młodzież 

- żeby było więcej drzew i mniej smogu 

- nazwę miasta, więcej żabek, żabka fajny sklep 

- chciałabym zmienić w Poznaniu wiele rzeczy, jedną z nich jest np. Dbanie o środowisko, by 

powstało więcej śmietników a w sklepach by wykluczyć plastikowe torebki 

- poprawić to, że czasem kiedy wracam do domu, na dworze śmierdzi, bo ktoś pali w piecu 

- aby w centrum było więcej miejsc postojowych x2 

- kibiców (tzn. Kiboli) x2 

- więcej skateparków x6 

- więcej komunikacji miejskiej, żeby częściej jeździły oraz wiele nowychciekwych 

przydatnych miejsc 

- nazwę Naramowicka powinna mieć więcej pasów, niedziele handlowe, smogsprawia, że 

białe budynki są szare.  

- chciałbtym, by Poznań miał więcej świadomości, że poziomy smogu za znacznie za 

wysokie 

- znieść niedziele niehandlowe 

- więcej terenów zielonych x2 

- oświetlenia w parkach 

- nie mam pomysłu 

- abyśmy budowali więcej tras tramwajowych oraz zmianę w światłach i korkach 

- aby jak najmniej osób jeździło samochodami i żeby było dużo dróg rowerowych 

- więcej skateparków i bikeparków 

- więcej stacji rowerowych i tramwajów/otwarte sklepy w niedziele, większa ilość kasy na 

leczenia bezpłatne 



 

 

  

 

- więcej Starbucksów, przystanków tramwajowych i autobusowych 

- NFZ x2 

- ludzi, nie howodlom węży 

- czyste ulice 

- lepsze połączenia w komunikacji miejskiej 

- nic 

- ograniczenie wielu robót miejsckich w jednym czasie, więcej patrolów na mieście, 

zwiększenie szpitali 

- zaśmiecone otoczenie 

- wszystkie niedziele handlowe, zakaza palenia wyrobów tytoniowych, zakaz picia alkoholu 

publicznie! Zakaz strajków LGBT! 

- czyste powietrze, nie śmiecić na ulicach 

- więcej parków i tras rowerowych 

- aby w parkach były konie 

- drogi 

- komunikacja miejska 

- sprywatyzować x2 

- więcej parków, większa akcpeptacja różności i LGBT+, ciemniskórych... 

- chciałabym, żeby nie było ocieplanego klimatu, żeby temperatura była naturalna 

- brak usuwania tramwajów typu Helmut!! 

- niektóre przejścia ze światłami źle działają (bez sensu) 

- zakaz palenia, picia alkoholu, brania narkotyków, ogarnięcie komunikacji, zakaz 

samochodów spalinowych 

- chciałbym, aby zostały wprowadzone rózne festyny itp. 

- brak wyższych cen w sklepach 

- więcej atrakcji dla dzieci, skatepark 

- więcej parków i skateparków 

- bezpieczeństwo, więcej oświetlenia, dłuższe wakacje 



 

 

  

 

- nie chciałbym nic zmieniać 

- więcej komunikacji miejskiej, bezpośrednich połączeń, większe oświetlenie parku na 

Przyjaźni 

- chciałbym salon gier w jakieś galerii 

- częstsze kursy linii tramwajowej nr 3, kursy w niedziele, święta i w sobotę 

- zapachy i akcje w tramwajach, traktowanie i wywyższanie środowiska LGBT, zlikwidowanie 

marszy LGBT, czyszczenie chodników i przystanków 

- darmowa komunikacja miejska także dla licealistów 

- ceny rogali:) 

- więcej parków, ograniczenie remontów 

- dostosowanie niektórych rzeczy do teraźniejszego świata 

- więcej oświetleń w parkach 

- chciałbym dodać kilka linii tramwajowych i zwiększyć częstotliwość patroli 

- żeby zaapeolowąc żeby miej osób paliło w kominkach śmieciami. Możemy tym zmniejszyć 

smog 

- żeby była Energilandiia 

- ograniczenie ilości remontów 

- ograniczenie ilosci remontów w jednym czasie. Ogranicenie produkcji spalin i smogu. 

Więcej radarów prędkościowych 

- ludzi, żeby nie było smogu, żeby ludzie szanowlali przyrodę i oszczędzali wodę 

- żeby Poznań był zdrowszy, np. Czyste powietrze, niewycinanie lasów  

- przywrócić do eksloatacji tramwaj Puma 

- aby nie śmiecić 

- żeby było więcej spotkań z rówieśnikami, zabaw 

- żeby było bardziej ekologicznie i wprowadzić kilka restauracji, które są w innych miastach 

np. Donut Dunkin’ 

- żeby mi z oczyszczani nie śmierdziało pod domem i żeby było mniej śmieci na ulicach 

- mniej dzieci rapującyh w Parku Starego Browaru 



 

 

  

 

 

Co można by zmienić w Poznaniu, żebym dzieciom i młodzieży żyło się lepiej? 

W szkole 

- mniej prac domowych, więcej projektów prac w grupach, wycieczek 

- sklepik x2 

- brak kartkówek i mało sprawdzianów, automaty ze słodycami i pieciem w szkołach 

- system oceniania zachowania 

- mniej zadań domowych i używanie kalkulatorów 

- krótsze lekcje, mniej wymagań 

- mniej zadań domowych (co obciąża uczniów i zniechęca do nauki, więcej wycieczek i 

uczniów, nie tylko w celach edukacyjnych 

- bardziej urozmaicone zajęcia, z których można by się więcej nauczyć 

- prowadzić warsztaty na różne ciekawe tematy. Bezpłatne bilety do komunikacji miejskiej do 

18stego roku życia 

- lepszy kontakt z nauczycielem/mniejsze wymagania 

- można by zwiększyć wiedzę dzieci na temat zwierząt i środowiska oraz robić wycieczki 

szkolne na gospodarstwa 

- zlikwidowanie zadań domowych 

- brak zadań domowych 

- system oceniania 

- większe zrozumienie nauczycieli, trochę mniej nauki, sprawdzianów, kartkówek (braknie 

czasu na przyjemności) 

- fundusze na lepszy sprzęt w salach informatycznych, mniej prac domowych 

- zmniejszenie ilości przedmiotów egzaminacyjnych i zmiana systemu oceniania 

- chciałabym, aby w szkole było mniej zadań domowych i żebyśmy uczyli się przez to, co nas 

interesuje 

- brak ujemnych punktów 

- większy luz  



 

 

  

 

- mniej zadań domowych x10 

- przedmioty (np. Historia) byłyby dodatkowe, gdyż nie każdy wiąże z nią swoją przyszłość, 

mniej zadań domowych 

- zajęcia dodatkowe z przedmiotów szkolnych 

- wolność ubioru i wyglądu 

- wprowadzić lekcje jazdy konnej, każda szkoła mogłaby mieć własną stadninę 

- aby lekcje były trochę krótsze 

- większa wolność stylu 

- używanie telefonów w szkole na lekcji 

- wolność ubioru/stylu 

- możliwość wyrażania siebie 

- mniej sprawdzianów 

- system nauczania 

- program nauczania, specjaliści - pedagodzy i psycholodzy, którzy potrafią pomagać a nie 

pogarszać 

- milsi nauczyciele, brak zadań domowych obowiązkowych 

- sprywatyzować 

- by nie było zadań domowych i niezapowiedzianych kartkówek 

- możliwość używania telefonów 

- godziny lekcji na 9/10 

- by nie było kartkówek i prac domowych 

- mniej sprawdzianów 

- nie mam pomysłu na zmianę 

- telefony na przerwach, wycofać religie 

- mniej książek do noszenia w plecakach 

- więcej czasu na powietrzu 

- brak zadań domowych, krótsze lekcje 



 

 

  

 

- lepsze rozłożenie materiału szczególnie w klasach 7-8 

- mniej godzin szkolnych (więcej wolnego czasu) 

- można by wybudować nowocześniejsze szkoły  

- lepsze wyposażenie 

- skrócić czas lekcji 

- więcej fajnych miejsc, lepsze nauczanie, ciekawsze lekcje, ładniejsze szkoły, krótsze lekcje 

- więcej sprzętu multimedialnego (otwiera to więcej możliwości dla nauczycieli, jak i uczniów i 

jeśli byłoby to możliwe kończenie szybciej lekcji 

- lepsza podstawa programowa dla klas VII i VIII x2 

- lepsi nauczyciele 

- zmiana ministra edukacji, podstawy programowej, mniej zadań domowych 

- mniej lekcji. Lekcje powinny codziennie zaczynać się o 8.30. Mniej zadań domowych i mniej 

sprawdzianów i kartkówek 

- zamienić plecaki i książki na tablety 

- mniej zadań domowych, mniej nauki 

- brak zadań domowych na weekend 

- zmiana ministra edukacji i podstawy programowej 

- ograniczenie liczby przedmiotów egzaminacyjnych x5 

- klasy podzielone np. Na jęz. Angielski, więcej nauczycieli, zielona szkoła, nowe tablice 

multimedialne, nowe projektory 

- lepsze projektory, mniejsze prace domowe, automaty z jedzeniem lub więcej rzeczy w 

sklepiku szkolnym 

- automat z jedzeniem , zmniejszenie ilości przedmiotów egzaminacyjnych w klasie ósmej 

- WF - nieobowiązkowa lekcja.  Nie każdy jest na siłach 

- więcej wycieczek 

- mniej zadań domowych, sprawdzianów i kartkówek, milsza kadra (nie wszyscy) 

- wybudować skatepark 

- nowoczesność 



 

 

  

 

- punktacje zachowania - ten sposób jest jeszcze bardziej niesprawiedliwy, można go po 

prostu kupić, np. Coś, żeby nie trzeba było się bać sekretariatu, bo „dyrka ma zły humor”, a 

poza tym jej wnuczka jest zbyt faworyzowana, zbyt mocno wykorzystuje przywileje z bycia 

niepełnosprawnym. Nagle znikają jej złe oceny itd. 

- mogłoby być więcej informatyki, w szczególnie młodszych klasach, ponieważ jest jej 

strasznie mało 

- możliwość używania telefonów na przerwach 

- mniej lekcji 

- lepsze wyposażenie 

- więcej możliwości poszerzania zainteresowań 

- znieść zakaz używania telefonów 

- więcej zabaw integracyjnych 

- mniej zadań domowych, aby uczniowie mieli więcej czasu wolnego, aby młodzi mogli 

rozwijać swoje pasje/zainteresowań 

- zaprzestać używania Librusa we wszystkich szkołach i zamienić go na VULCAN lub 

Mobidziennik 

- żeby uczniowie sobie nie dokuczali i byli dla siebie mili 

- żeby nie było nauki, bo dzieci są przeciążone 

- ograniczenie prac domowych, aby można było łatwiej rozwijać zainteresowania. Milsza, 

mniej sztywna atmosfera 

- brak zadań domowych x6 

- ładniejsze ławki i krzesła/szafki na szyfr czy na odcisk palca, wyższe i szersze szafki 

- mniej godzin lekcyjnych x2 

- miejsce typowe dla odpoczynku, nauka z przedmiotów tylko w szkole 

- mniej zadań domowych, aby mieć czas na naukę i odpoczynek 

- poranne lekcje 

- nie mam pomysłu 

- więcej przerw na zewnątrz, nowocześniejsze podejście do nauki, miejsce do odpoczynku - 

sala zielona 

- automaty z jedzeniem 



 

 

  

 

- jest za dużo swobody, potrzeba więcej dyscypliny, 

Toalety- warunki nie są najlepsze, kilka kabin się nie zamyka 

- ilość zadań domowych 

- nauczycieli x2 

- więcej wycieczek po Poznaniu 

- nauczycieli na milszych i fajniejszych, co nie dają za dobrze zrobione zadanie 0 punktów 

- więcej czasu spędzanego na dworze, klasa lekcyjna na dworze 

- więcej czasu na przyjemności 

- używanie telefonów 

- porządek 

- możliwość używania telefonów, mniejsze klasy 

- możliwość używania telefonów, zlikwidowanie hejtu oraz nienawiści, więcej wyjść 

klasowych 

- mniej zadań domowych, tańsze obiady 

- autobusy szkolne, wiele osób ma trudny dojazd do szkoły, można zrobić kolczyki w nosie i 

uszach tak, jak się komuś podoba, bo to nie przeszkadza w nauce 

- używać telefonów 

- więcej zielonych szkół i żeby nie było faworyzowania dziewczyn z 3B 

- lepsze warunki w przerwach 

- wszystko 

- wyrzucić papierosy ze sklepów 

- wolność ubioru, makijażu, włosów 

- popołudniowe autobusy i tramwaje 

- nie mieć tyle sprawdzianów i kartkówek,  

- mundurki lub (jeśli budżet nie jest wustarczający) nakaz szczególnego ubierania się do 

szkoły (np. Koszulki w pewnym kolorze, dopasowane spodnie lub spódniczki) 

- ograniczenie liczby przedmiotów egzaminacyjnych 

- zmniejszenie ilości przedmiotów egzaminacyjnych w klasach ósmych, mundurki x6 



 

 

  

 

- poprawić bibliotekę 

- mniej lekcji o 8 nad ranem 

- w rekolekcje nie chodzić do szkoły, i zmienienie ustawy o dodatkowym przedmiocie na 

egzaminie ośmioklasisty oraz mniej sprawdzianów i kartkówek 

- możliwość większego wychodzenia na boisko szkolne 

- zmniejszenie ilości godzin lekcyjnych w ciągu dnia 

- więcej wolnego czasu 

- ocieplenie hal i lepsze warunki w klasach 

- możliwość częstszego wyjścia na boisko 

- milsi nauczyciele, lepsze warunki, kolczyk w nosie 

- więcej lekcji biologii 

- dodać mundurki lub nakaz szczególnego ubierania, inne lektury 

- można by postarać się zlikwidować niebezpiecznych ludzi, bo strach wracać ze szkoły i 

faworyzacje 

- zacząć mówić o problemach z klimatem 

- trzy dni weekendu 

- zmniejszyć PSO i mniej zadań domowych i używanie kalkulatorów 

- używanie telefonów 

- wycieczki (może wycieczka na stadion), zajęcia interaktywne 

- mniej godzin lekcyjnych, np. Żeby trzeba było się uczyć j.polskiego, angielskiego i 

matematyki, ale np. Wszyscy mieliby jedną historię, a osoby nią zainteresowane dwie 

- w szkołach można by pozwolić na używanie telefonu na przerwie 

- nic 

- brak zadań domowych, zmienić książki na tablety 

- żeby nie było tyle wymagań 

- powymienianie i pomalowanie mebli w salach 

- więcej wycieczek poza szkołą 

- zniesienie używania telefonów na przerwach (przynajmniej) 



 

 

  

 

- brak przemocy 

- system oceniania jest zbyt srogi 

- usunąć dojrzewających chłopaków 

- naprawa tablic multimdialnych, elektroniczne podręczniki (żeby nie marnować papieru), 

poprawić w nich błędy, mniej prac domowych, zielone szkoła (dłuższa), więcej wycieczek, 

mniejsze grupy osób przy uczeniu się języków (12 osób) 

- mniej lekcji , przynajmniej 25 

- brak zadań domowych na weekend 

- tablice multimedialne 

- więcej pracowania na komputerach podczas lekcji 

- żeby hala była ocieplona, układ ławek w klasie 

- pozwalanie na używanie telefonów na przerwach 

- segregować śmieci 

- żeby nasza szkoła miała lepsze ogrzewanie, układ ławek w klasach 

- uważam, że w szkole nic nie trzeba zmieniać, bo jest dobrze 

- podłogę 

- by długa przerwa była dłuższa 

- bateria słoneczne na szkołach 

- żeby nie było lekcji 

- zachowanie uczniów/atmosferę 

- plecaki są za ciężkie 

- usunąć LGBT w szkołach x2 

- nauczyciele 

- wycofać lekcje religii, aby lekcja w-f była na końcu 

- mniej zadań z matematyki 

- mniej godzin  lekcyjnych i sprawdzianów 

- odremontowanie szkoły, używanie telefonów na przerwie, więcej wycieczek 



 

 

  

 

- mniej „wkuwania na pamięć” 

- system minusowych punktów 

- żeby nauczyciele byli bardziej wyrozumiali i milsi 

- uwagi pozytywne 

- w zimę nie chodzić do skzoły 

- więcej ciekawych wycieczek po Poznaniu 

 

W prawach związanych ze zdrowiem 

- krótsze kolejki do lekarza x8 

- mniej płacić za lekarzy 

- NFZ to zło 

- jak ktoś jest chory, to jak ten ktoś nie będzie miał np. Zadania domowego to nie daje się mu 

braku 

- za duża ilość smogu 

- dbać o środowisko, np. Segregować śmieci 

- więcej higieny w szkole 

- polepszyć służbę zdrowia 

- żeby nie trzeba było płacić za lekarza 

- kiedy idziemy do gabinetu NFZ nie powinniśmy czekać kilka lat 

- mniejszy czas oczekiwania na lekarzy 

- mniejsze kolejki w NFZ< większa produkcja leków 

- bezpłatne coroczne badania 

- więcej służb zdrowia, aby były szybsze terminy 

- leczyć chorych na LGBT (bo to choroba) 

- więcej szpitali 

- wycofać sprzedawanie papierosów w sklepach 

- polepszyć służbę zdrowia 



 

 

  

 

- darmowa opieka zdrowotna 

- brak smogu, patrolować dronem, zmniejszenie ilości plastiku 

- więcej przychodni i szpitali 

- bez sprzedawania papierosów i alkoholu 

- nie wiem 

- segregować śmieci 

- darmowe soki i rogale 

- mniejszy czas oczekiwania do lekarzy, uświadomienie ludzi o smogu i pomoc ubogim 

osobom  np. W zamontowaniu ogrzewania, które nie będzie zanieczyszczać środowiska 

- lepsze pielęgniarki 

- więcej przychodni lekarskich 

- żeby nie czekać długo w kolejce do lekarza 

- karać tych, co palą smogiem 

- szybsze kolejki, wyremontowanie szpitali 

- wprowadzić bezpłatne szpitale 

- aby nie trzeba było długo czekać w kolejce do lekarza 

- więcej patroli 

- tańsze pobyty w szpitalach 

- poprawić czas czekania do lekarza 

- wyższy poziom medycyny 

- milsza obsługa w darmowej służbie zdrowia 

- żeby w izbach przyjęć nie czekało się w poczekalni około 5 godzin 

- nic x13 

- informowanie dziecka o stanie jego zdrowia, czy jest dobry, zły a nie ukrywanie , kupić 

więcej gier do szpitali 

- mniej oleju palmowego 

- lepsza opieka medyczna niepłatna 



 

 

  

 

- żeby nie palili ludzie i nie szkodzili sobie ani nam 

- smog 

- więcej szpitali x2 

- jabłka i mleka w szkole za darmo można jeść do 8 klasy 

- żeby McDonald miał więcej rodzajów burgerów 

- smog 

- regularne kontrole stanów nerwic obywateli/najlepiej darmowe (już wszystko, o co proszę:)) 

- drony do badania powietrza 

- ochrona powietrza 

- zmniejszenie jazdy samochodów, żeby zmniejszyć smog 

- szybszy dostęp do lekarzy specjalistów x4 

- oferowanie najwyższego poziomu leczenia 

- szybsze przyjmowanie u lekarzy 

- więcej przychodni 

- mniej smogu 

- aby lekarstwa były tańsze 

- badania dla młodzieży 

- więcej szpitali dziecięcych 

- więcej lekarzy, lepsza służba zdrowia 

- szybsze przyjmowanie dzieci do lekarzy (teraz można czekać nawet pół roku, a jeśli nie 

chcesz czekać, musisz iść prywatnie) 

- więcej terenów zielonych, więcej gier na wf a nie sprawdzianów 

- ośrodek dla niedoszłych samobójców 

- więcej szpitali na ul. Marcelińskiej 

- można by wyposażyć szpitale w nowoczesne sprzęty medyczne 

- szybsze przyjmowanie poważnie skaleczonych do lekarza x2 

- więcej lekarzy, żeby nie czekać tak długo na lekarzy 



 

 

  

 

- uważam, że powinno być więcej lekarzy i szpitali, które będą przytulnie urządzone. 

Chciałabym, aby dzieci i dorośli, którzy leżą w szpitalu, mogły czuć się jak u siebie w domu 

- aby pielęgniarki bardziej przejmowały się dolegliwościami, drony, które kontrolują jakość 

powietrza 

- dobre pielęgniarki 

- mniejszy okres oczekiwania do lekarza, byli milsi poradnie dla młodzieży we wstydliwych 

tematach 

- ułatwienie dostępu do lekarza 

- żeby móc przynieść słodkie do szkoły 

- jakość świadczeń NFZ: terminy, obsługa i traktowanie pacjentów podczas wyrabiania karty 

zdrowia sportowca koło Areny 

- nie mam pomysłu x7 

- nie wiem 

- mniej szczepionek 

- wszystko 

- doświadczeni doktorzy dziecięcy pod względem stosunku z dziećmi (sympatyczni) serio 

- zimą ubierać się cieplej 

- mniejszy czas oczekiwania do lekarza. Obowiązkowy kurs pierwszej pomocy w szkole 

- żeby nie było takich kolejek do lekarza, żeby ludzie byli tam szanowani i mile widzani 

- mniejsze kolejki do psychologów i psychiatrów 

- nie czekać w kolejkach 

- darmowe badania co 3 miesiące 

- sprywatyzować 

- mniej smogu, mniej nauki (przepracowanie) 

- dbanie o środowisko, nauka o własnym ciele i pomoc psychiczna 

- więcej leków u pielęgniarek, mydło w łązience 

- przyjęcia do seksualistów 

- mniejsze kolejki x5 



 

 

  

 

- mniejsze kolejki w służbie zdrowia x4 

- wizyty u lekarza powinny odbywać się w krótkim terminie 

- dłużej otwartych przychodni lekarskich oraz bardziej przyjaźni pokoje, lekarze 

- hipoterapia 

- opieka zdrowotna 

- żeby w szpitalach nie trzeba było czekać godzinę na przyjęcie 

- więcej bio 

- darmowe leki 

- przyjmować pacjentów bez warunków (nie odsyłać cierpiących pacjentów) 

- NFZ 

- naklejki dzielny pacjent 

- wyrzucić papierosy ze sklepów 

- zmniejszyć ilość autobusów a zwiększyć tramwajów 

- NFZ- oczekiwanie 8 lat 

- zmniejszenie opłat za pomoc lekarską 

- możliwość badania się dla wszystkich bez większych opłat 

- w NFZ czeka się 5 lat na przyjęcie, potrzebne więcej lekarzy 

- więcej bio jedzenia 

- nie powinno się płacić za chodzenie do szpitala, a dla operacji to inna sprawa 

- tańsze wizyty prywatne u lekarzy 

- aby na każdym osiedlu był chociaż 1 lekarz 

- mniejsze kolejki, żeby każdy otrzymał pomoc 

- jak komuś coś się stanie, natychmiast przyjazd karetki 

- można by zapewnić rehabilitacje np. Ze zwierzętami 

- smog 

- można co roku pokazywać jak udzielać pierwszej pomocy 



 

 

  

 

- wymienianie zwykłych autobusów na elektryczne 

 

W kulturze/usługach 

- więcej koncertów, np. Znanych osób, festynów 

- zniżka na kino lub teatr dla dzieci i młodzieży 

- lepsze biblioteki, z większą ilością książek na naszym poziomie 

- więcej teatrów, kin, dobrych restauracji 

- więcej miejsc do rozwijania kultury 

- żeby było więcej kin, teatrów i domów kultury 

- ładniejsze domy 

- zmniejszenie kwoty biletów 

- częstsze wycieczki szkolne 

- brak ciągłego podwyższania cen różnych produktów 

- więcej wycieczek 

- zmniejszenie cen np. Kina dla dzieci szkół podstawowych x2 

- obniżenie cen biletów dla dzieci 

- zmniejszenie cen biletów do kina, teatru 

- ceny biletów dla szkoły podstawowej i średniej, tańsze bilety 

- wszystko 

- więcej dystansu do świata 

- za okazaniem legitymacji przeceny 30% 

- chodzenie z klasą do kina na filmy z Will Smith oraz polskie komedie  (byle nie 

romantyczne) 

- generalnie konkretnie nie wiem, ale mogłoby być lepiej więcej polskich filmów 

- więcej koncertów znanych osób dla młodzieży, ciekawsze dla młodszych spektakle w 

teatrze 

- więcej centrów, sklepik szkolny 



 

 

  

 

- organizowanie większej ilości wydarzeń i imprez związanych z kulturą zarówno naszego 

kraju, jak i innych krajów, obniżenie cen biletów w kinach i teatrach itp. 

- zmniejszenie cen biletów dla osób w wieku poniżej 18stu lat w np. Muzeach, teatrach 

- nic 

- branie pod uwagę sztuki dzieci, więcej bezpłatnych zajęć dodatkowych, aby każdy mógł się 

rozwijać 

- tramwaje - zlikwidować kanarów 

- więcej koncertów, przedstawień 

- letnia atmosfera nad np. Wartą 

- zajęcia dodatkowe dla uczniów z Poznania 

- zmniejszenie kwoty na bilety np. W kinie dla grup szkolnych, mniejsze wydatki na 

komunikację miejską 

- TVN mówi, że gry są śmiertelnym zagrożeniem 

- więcej wystaw sławnych osób np. Frida Cahlo i koncerty np. Celin Dion 

- wiele zabytków było zniszczonych w drugiej wojnie światowej, mozna by je odrestaurować 

- nauczycieli 

- mniej mniej przeklinania 

- więcej spektakli związanych z kulturą 

- zakaz parad równości 

- kina 

- darmowe wejściówki do muzeów 

- żeby było więcej automatów z czekoladą w szkołach 

- więcej koncertów znanych osób, festiwali itp. 

- przeceny dla dzieci w kinie i teatrze 

- odpowiada mi kultura 

- Poznań - lepsza zmiana 

- więcej imprez na jakieś święto 

- więcej imprez (dyskoteki) 



 

 

  

 

- aby było więcej młodzieżowych przedstawień teatralnych, aby młodzi mogli rozwijać swoje 

pasje przy innych, np. Organizować występy w teatrach pobudzające wyobraźnie 

- spektakle teatralne przeznaczone dla młodzieży, spotkania, zajęcia z rówieśnikami 

- odpowiada mi to 

- darmowe wyjścia do kina, więcej rap, pop 

- przyjazne otoczenie bez alkoholu i uzależnień 

- przyjazne otoczenie 

- więcej stadnin (przebywanie z końmi znacznie poprawia samopoczucie) więcej radości z 

życia 

- „puby dla dzieci poniżej 18 lat, sprzedawanie lemoniady, muzyka, konkursy itp., ‘dyskoteki” 

- więcej akcji dla dzieci/młodzieży takich jak np. Poznań uzależniony od profilaktyki 

- więcej zajęć dodatkowych 

- więcej miejsc, żeby rozwijać kulturę 

- chyba nic 

- można by skonstruować nowe bezpieczniejsze tramwaje 

- więcej muzeum Komunikacji Miejskiej 

- nie wiem x3 

- więcej akcji kulturowych i wydarzeń, więcej miejsc ciekawych 

- więcej warsztatów organizowanych np. W domach kultury 

- więcej skateparków 

- więcej szacunku dla innych (np. Niepełnosprawnych) i więcej punktów ułatwiających im 

życie 

- śmieci 

- zwierzę poznańskie 

- więcej popcornu w kinach i więcej kin 

- Muzeum bitwy pod Poznaniem w 1146r. 

- warsztaty organizowane w domach kultury 

- nic x17 



 

 

  

 

- nowe muzea, zabytki, galerie, rozwój sztuki 

- większa możliwość brania udziału w zajęciach rozwijających naszą wiedzę 

- więcej tolerancji dla skaterów 

- zróbcie coś z palącymi epapierosami dziećmi palącymi w Parku Starego Browaru 

- warsztaty uświadamiające dzieciom kulturę 

- kino 

- nie mam pomysłu na zmianę 

- więcej kin i teatrów 

- sprywatyzować x2 

- mundurki szkolne 

- więcej jarmarków, letnie kino, protesty 

- więcej ciekawych galerii sztuki 

- żeby były ceny pełne czyli jak np. Jest 2.39 zł to można to zmienić na 2.00 zł albo 2.50zł bo 

po co robić takie ceny oraz zmienić za bilety i jedzenie w kinie w niedziele 

- mniej Januszy 

- żeby rogale świętomarcińskie były bez rodzynek 

- można by zrobić punkty widokowe np. Na drzewach 

- więcej muzeów 

- przeceny w kinach dla uczniów 

- więcej wycieczek na występy 

- tańsze bilety do kina dla dzieci i młodzieży x2 

- zmienienie Prezydenta miasta Poznania, przeceny na bilety do kina 

- żeby McDonald miał specjalne przeceny dla dzieci 

- gdy klasa poniżej 30 osób idzie do teatru, na przedstawienie dostaje 30%zniżki 

- ciekawsze wystawy muzealne, częstsze wycieczki szkole (funkcja kulturowa szkoły) 

- więcej straganów na Placu Wolności 

- tak, jak wcześniej pisałam, nowy skatepark 



 

 

  

 

- żeby było więcej miejsc z kulturą 

- mniejsze ceny biletów dla dzieci i młodzieży 

- wyjścia do kin i teatrów 

- plakaty, grafiki historyczne, np. Na przystankach autobusowych/tramwajowych 

- więcej szkół artystycznych średnich, mniejsza cena biletów w soboty, niedziele i piątek 

- sztuki, które zainteresują młodzież 

- lepsze spektakle w teatrze x2 

- tańsze bilety do teatrów, wydarzeń na MTP, propagowanie gwary poznańskiej 

- zmniejszyć kwoty na bilety x2 

- zmniejszyć kwoty w środy i w weekendy cen biletów w kinie i teatrze 

- nie trzeba chodzić do szkoły 

- zmniejszyć ceny za bilety dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich 

-  można wybudować nowy super nowoczesny teatr ze spektaklami skierowanymi do dzieci 

- zrobić różne posągi 

- więcej koncertów i wydarzeń kulturalnych 

- Święto Kury 

- nie obgadywać niepełnosprawnych 

- można by być milszym na ulicy 

- żeby ludzie byli kulturalni 

- nie wpuszczać uchodźców 

- więcej młodzieżowych domów kultury z dodatkowymi zajęciami 

- bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci z biedniejszych rodzin 

- mniejsze wydatki do kina, np. Mniejszy koszt biletów na komunikację miejską 

- więcej wystaw obrazów 

- mniej galerii 

- nie wpuszczać uchodźców i muzułmanów 



 

 

  

 

- słownictwo 

- aby ludzie byli bardziej mili 

- zakaz pedalskich marszy 

- stworzyć placówki do integracji młodzieży 

- odnowić Stare Miasto 

- więcej wyjść do teatru 

- żeby było więcej filmów Avengers w kinach 

- w kinach nie śmierdziało 

- przeceny dla dzieci w kinach dla szkół podstawowych i średnich 

- darmowe wycieczki edukacyjne dla szkół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Poniżej znajduje się zestawienie zebranych w formie ankiet opinii uczniów 

szkół ponadpodstawowych, w których w ramach akcji „Młodzi mają głos” 

zostały pozostawione pod opieką biblioteki/samorządu szkolnego/klubu 

wolontariatu ankiety wraz z urnami do pozostawienia swojej opinii. 

W szkołach ponadpodstawowych pozostawiono ankietę następującej treści:  

Zapoznaj się z tekstem Konwencji o prawach dziecka i odpowiedz proszę na 

następujące zagadnienia: 

→ W jakiej dziedzinie Twojego życia zauważasz łamanie swoich praw? 

→ Co wiesz o swoich prawach? 

→ Jak myślisz, co można by zmienić w Poznaniu w następujących obszarach, żeby osobom 

do 18stego roku życia żyło się lepiej? 

← EDUKACJA 

← ZDROWIE 

← KULTURA/USŁUGI 

← INFRASTRUKTURA 

Ta ankieta służy zebraniu opinii i głosów dzieci i młodzieży dotyczących życia w Poznaniu 

oraz pomysłów na zmiany, jakie mogą dokonać się w mieście. Wypracowane rekomendacje 

zostaną zaprezentowane społeczności Miasta Poznania, jak również organom stanowiącym 

lokalne prawo i władzom samorządu. Miasto Poznań przyłączyło się do akcji UNICEF  

w związku z rozpoczęciem procedury przystąpienia do sieci UNICEF w ramach programu 

„Miasto Przyjazne Dzieciom”. Kolejnymi etapami związanymi z tym programem będzie 

przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci i młodzieży w mieście oraz opracowanie strategii. 

Dziękujemy za Twoją opinię i poświęcony czas.                     

    Zespół Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty. 

        Miej wpływ, włącz się! 

 

W zestawieniu wpisano wszystkie odpowiedzi uczniów, bez ich wartościowania  
i oceniania, poprawiono jednak błędy ortograficzne. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

W jakiej dziedzinie Twojego życia zauważasz łamanie swoich praw? 

- niedocenianie przez osoby dorosłe pomysłów i zaangażowania dziecka, które stara się 

ingerować w sprawy polityczne 

- próba narzucania swojego światopoglądu 

- w internecie 

- w szkole x21 

- w zadawaniu prac domowych (konstytucja, art. 31.2) x3 

- w domu  

- żadnej x14 

- zostawianie odchodów zwierząt na ulicach; łamania praw zapisanych w statucie szkoły, 

zabieranie moich rzeczy; naruszanie nietykalności cielesnej 

- w internecie, w szkole, nietykalność cielesna 

- nie zauważam x10 

- każda lekcja w tej szkole 

- żadnej, chociaż ilość zadań domowych zabija czas na pasje 

- przez strajk nie ma wyjść do teatru lub opery, nie mozemy obcować z kulturą w szkole 

- każdej, bo rządzi PIS 

- nie ma wystarczającej ilości czasu wolnego  

- w Polsce łamana jest konstytucja x2’ 

- w płatnych toaletach w Avenidzie oraz nadmiernym zadawaniu lekcji do domu 

- mały wpływ na życie gminy miasta/państwa 

- edukacja x9 

- muszę chodzić do szkoły do 18stego roku życia 

- prawo do wolności 

- w dziedzinie edukacji x3 

- w ramach oświaty x2 



 

 

  

 

- każdej 

- nie wiem x3 

- często bagatelizuje się problemy młodych ludzi i nawet jak wychodzimy po pomoc, 

mierzymy się z krytyką 

- nauczyciele zobowiązują do prac domowych 

- w prawie do zarządzania swoim ciałem 

- edukacja, prawo do wolności słowa i prawo 4 oraz 5 z podanych przykładów 

- edukacji i prawie do wypoczynku 

- nauka, szkoła, edukacja 

- wolność słowa 

- nie mam pojęcia 

- gry komputerowe 

- prawo do własności 

- raczej w żadnych 

- nauczycielki czasem zaprzeczają Naszym poglądom nawet, gdy są prawdziwe. Uważam, 

że mam (ja i moje koleżanki) za mało czasu wolnego 

- w każdej 

- nie mam czasem czasu wolnego, gdy wracam późno ze szkoły 

- poprzez zapowiadanie dużych ilości kartkówek i sprawdzianów nauczycieli nie interesuje 

czy mamy czas wolny, czy nie 

- podczas wypowiedzi i wyglądu 

- w dziedzinie kultury i usług 

- narzucanie poglądów 

- w dziedzinie zdrowia 

- ogólnie to czuję, że nie mogę wypocząć, muszę chodzić do szkoły i mieć narzucone 

znajomości i nieinteresujące tematy lekcyjne, zadania domowe też 

- zbyt (za dużo) lekcji w jeden dzień (więcej niż 8 godzin) x2 

- w szkole, czasem w miejscach postronnych 



 

 

  

 

- wolność 

- narzucanie poglądów 

- nie wiem 

- edukacja - szkoła, nie można opuszczać szkoły na przerwie 

- edukacja w szkole 

- w szkole przez nauczycieli x2 

- wyrażanie własnego zdania, tolerancja 

- moim zdaniem nie zauważam łamania żadnych praw 

- wyrażanie swoich poglądów w szkole 

- państwo nie podejmuje należytych kroków, aby chronić dzieci przed przemocą fizyczną i 

psychiczną, co powoduje zwiększoną ilość mowy nienawiści wśród dzieci i młodzieży 

- jestem mężczyzną, więc nikt nie łamie moich praw 

- pracy, w szkole 

 

 Co wiesz o swoich prawach? 

- mogę swobodnie wyrażać swoje opinie na różne tematy i tego, że nikt nie ma prawa 

odbierać mi wolności słowa 

- prawo do swobody wyrażania własnych myśli 

- dużo na tyle, żeby o nie walczyć 

- dużo x2 

- mam prawo do adwokata x2 

- są po to, żebym mógł lepiej żyć 

- mam prawo do swobody myśli i wyznania 

- znam w miarę dobrze 

- wiem, że istnieją x3 

- prawo do milczenia 

- wiem, że mam prawo do własnych poglądów 



 

 

  

 

- wiem, że mam prawo do adwokata, zachowania milczenia i nieskładania zeznań 

- wspominano o nich, ale nie wczytywałam się w nie jakoś szczególnie 

- mam ich więcej niż straż miejska 

- głównie te szkolne 

- to, co przeczytałem na odwrocie 

- głównie znam te szkolne robienie zadań etc. O innych niby można się dowiedzieć z 

WOSu(w małych ilosciach) 

- że są 

 - częściowo je znam 

- prawie nic x2 

- bardzo mało, bardziej wiem, czego mi nie wolno niż wolno 

- wiem, że je mam 

- bardzo dużo 

- wiem, że mam prawo do wyznawania swoich poglądów 

- jest to istotne 

- mam prawo do edukacji zgodnie z zainteresowaniami, ochronę zdrowotną w dobrych 

warunkach 

- wiem, że mam prawo do zgłębiania wiedzy i życia w przyjaznych warunkach 

- regulowane są konwencją o prawach dziecka 

- za mało 

- wszystko 

- nie wiem x2 

- każdy ma swoje prawa, znam swoje prawa 

- mało x2 

- nie za wiele 

- niewystarczająco dużo 

- niewiele x8 



 

 

  

 

- mniej więcej znam swoje prawa 

- mam prawo do wyrażania własnej opinii 

- są ważne w życiu 

- wystarczająco 

- wiem, że w opiekuńczym państwie moje prawa są ograniczane poprzez protekcjonalizm 

państwowy 

- wiem, jakie prawa mi przysługują 

- dość mało 

- że mam prawo do nierobienia zadania domowych 

- prawo do wyrażania swoich poglądów, nietykalność, zdrowie, bezpieczeństwo 

 - w sumie to nic nie wiem, nigdy się nie interesowałem tym 

- informacje ze szkoły 

- dużo wiem 

- mam prawo do wolności słowa i strefy prywatnej 

- mam wolność słowa, poglądów do swojego życia, wiem mało 

- wiem dużo, znam je dobrze 

- nie posiadam za dużo wiedzy w tej dziedzinie 

- nie możemy mieć kary więzienia 

- wiele 

- po przeczytaniu tekstu chyba wszystko 

- wystarczająco dużo 

- znam je mniej więcej 

- nic x6 

- tyle, ile mnie nauczyli w szkole x2 

- to, co ze szkoły czyli prawie nic (podstawy) 

- nie wiem 

- prawie nic 



 

 

  

 

- wywodzą się z konwencji, która obowiązuje w większości państw 

- wszystko x4 

- w większości o nich nie wiem 

- że je mam 

- że jakieś są 

- trochę wiem, ale bardzo mało 

- tak 

- mam prawo do nauki, bezpłatnej opieki zdrowotnej, wolności 

- nie mam pojęcia 

- jestem świadomy ich istnienia 

- wiem, że są łamane 

- istnieją i w miarę wszyscy je przestrzegają 

- absolutnie nic 

- między innymi mam prawo do wyrażania i posiadania swoich poglądów, prawo do czasu 

wolnego 

- znam prawa dziecka 

- wiem mało x2 

- że nie są złe 

- coś tam 

- wiem tyle, ile potrzeba 

- mam prawo do wszystkiego, co jest legalne 

- wiem, że je mam 

- wiem o swoich podstawowych prawach 

- mam prawo do wyrażania swojego zdania, życia, rozwijania się, znam je wystarczająco 

dobrze 

- ma prawo do własnego zdania i wyrażania go 

- mam prawo do własnego wyrażania zdania 



 

 

  

 

- istnieją i wszyscy w miarę ich przestrzegają, nie miałam do tej pory problemu, więc nie 

interesowało mnie to do końca 

- bardzo dużo 

- wystarczająco do codziennego funkcjonowania 

- trochę wiem 

- wszystko to, co powinienem wiedzieć 

- wszystko, co powinnam 

- że są ważne, należy je respektować, znam je w miarę swoich potrzeb 

- mam prawo do słowa, wyboru, zdrowia 

- mam prawo do bycia szczęśliwym 

- bardzo mało 

 

Jak myślisz, co można by zmienić w Poznaniu w następujących obszarach, 

żeby osobom do 18-stego roku życia żyło się lepiej? 

Edukacja 

- nauka przydatnych umiejętności np. podatki 

- rzetelna pomoc psychologiczna dla uczniów 

- rzetelne lekcje tolerancji 

- równe traktowanie szkół i nadzór nad nimi kuratorium oświaty 

- reforma 8 klas 

- przywrócić gimnazja x6 

- zwolnić złych nauczycieli 

- wyrzucić niepotrzebne przedmioty 

- wprowadzenie edukacji seksualnej a nie jej ograniczanie- kary za łamanie statutu 

szkolnego przez nauczycieli 

- zostawić potrzebne przedmioty w szkole 

- mniej zadań domowych, aby mieć czas na sport i rozwijanie zainteresowań  



 

 

  

 

- usunąć religię ze szkół oraz przywrócić gimnazja 

- usunąć 

- Usunąć stresujace na oceny 

- znieść ją 

- dofinansowanie na zajęcia pozalekcyjne 

- nic nie zmieniać 

- powinno się zacząć mówić o zdrowiu psychicznym, o uzależnieniach, gdzie wydaje mi się, 

że ten temat jest zaniedbany 

- zmiana podstawy programowej 

- więcej zajęć dodatkowych, np.sportowe; nauczyciele nie powinni oceniać uczniów po 

pozorach 

- podwyższyć kompetencje nauczycieli 

- więcej zajęć dodatkowych, ale dla tych, kto jest chętny; odmowa prac domowych 

- zmiana podejścia nauczycieli do uczniów, odcięcie od życia prywatnego 

- zmiana podejścia nauczyciela do uczniów 

- mniej zadań domowych 

- przestrzeganie praw ucznia 

- ok 

- więcej praktyk 

- zwiększenie kapitału oświaty 

- zrealizowanie reformy przedstawionej przez Konfederację 

- dofinansowania np. Na książki 

- mniej niepotrzebnych lekcji 

- ciekawy system, program nauczania, podstawa programowa 

- przystosowanie placówek szkolnych do masowego przeludnienia 

- zniesienie przymusu, bony edukacyjne i prywatyzacja 

- nic x3 



 

 

  

 

- mało języków do wyboru w większości szkół 

- lepsze warunki na lekcjach 

- nie wiem 

- zajęcia w mniejszych grupach osób, młodzi nauczycieli, którzy potrafią się dogadać, mniej 

godzin zajęć szkolnych, zajęcia od godziny 10 do 15 

- więcej miejsc dla uczniów w szkołach średnich 

- godziny lekcyjne do późnych godzin, czasochłonne zadania domowe 

- krótsze godziny lekcyjne 

- przepełnione szkoły 

- brak zadań domowych 

- system sprawdzający czy uczniowie mają czas wolny 

- więcej wolności 

- lekcje, które uczniowie lubią i rozwijają swoje pasje 

- ułatwienie dostępu do wiedzy w formie większej ilości miejskich bibliotek 

- szkoły średnie 

- religia na początku i końcu lekcji 

- większa możliwość wyrażania indywidualności jednostki poprzez np. Kółka pozalekcyjne 

- lepszy poziom nauczania, płatna edukacja 

- zmienić cały system edukacji 

- mniej zadań domowych, bo to wprowadza w depresję 

- długość zajęć 

- brak przedmiotów : religia, WOK, WOS w technikum większa specjalizacja kierunków, 

swobodne opuszczanie szkoły, eliminacja niewykwalifikowanych nauczycieli 

- prawo do swobodnego opuszczania szkoły; jest parę niepotrzebnych przedmiotów, 

powinien istnieć większy wybór języków 

- płatna edukacja 

- zmniejszenie ilości prac domowych 

- więcej praktyki, mniej teorii x3 



 

 

  

 

- tak 

- brak zadań domowych 

- godziny lekcyjne, lepsza komunikacja do Poznania 

- krótsze zajęcia, inny system nauczania 

- lepszy poziom angielskiego 

- możliwość opuszczania szkoły na przerwie 

- krótsze zajęcia w szkole, nowy bardziej aktualny system nauczania w szkole 

- młodsi nauczyciele, normalni nauczyciele 

- wszystko 

- krótsze zajęcia 

- mniej zadań domowych czy kartkówek, mniej stresu w szkołach 

- więcej wolnego czasu 

- krótsze lekcje 

- godziny, które dałyby nam możliwość do rozwijania swoich zainteresowań 

- więcej zajęć dodatkowych x2 

- zmniejszenie ilości sprawdzianów i kartkówek w tygodniu 

- kończenie zajęć o normalnych godzinach  

- więcej praktyki, lepsza edukacja w zakresie języków w szkołach 

- wprowadzić szereg kursów przygotowujących osoby do 18 roku życia do życia w 

społeczeństwie oraz prywatnego 

- zawężyć tematy, które naprawdę się przydadzą 

- mniej godzin lekcyjnych 

- bardziej przystępne godziny lekcji, nowe technologie, wysposażenie 

- rozbudowane boiska szkolne 

- zainteresować nauczycieli 

 

 



 

 

  

 

Kultura/usługi 

- więcej filmów i komunikatów MPK x 3 

- darmowe bilety komunikacji miejskiej dla uczniów 

- usprawnić komunikację miejską, żeby się nie spóźniała 

- zlikwidować tęczowe marsze 

- darmowe bilety dla uczniów x2 

- częstsze tramwaje numer 7 

- zakazać kontrowersyjnych pochodów i marszy 

- więcej eventów, miejsc do imprez masowych 

- zniżki uczniowskie w ośrodkach kultury/specjalne lekcje dydaktyczne 

-więcej pubów 

- obniżyć ceny 

- obniżyć ceny wszystkiego 

- kulturka 100%, ustępowanie młodszym w komunikacji miejskiej 

- częsta sprzedaż rogali przez prezydenta Jaśkowiaka 

- nic nie zmieniać 

- jest ok 

- więcej styczności młodzieży z kulturą, w szczególności w szkołach 

- większe zniżki dla uczniów do różnych muzeów, kin, teatrów 

- brak zastrzeżeń 

- więcej atrakcji w Poznaniu 

- zmniejszanie podatków na kulturę 

- sprywatyzować 

- wsparcie mniejszych firm 

- internet w placówkach edukacyjnych oświaty 

- czas wolny dobrze zagospodarowany lecz nie przy takim nadmiarze nauki 



 

 

  

 

- wszystko prywatyzować 

- nic x8 

- tańsze bilety papierowe dla komunikacji miejskiej 

- nie wiem 

- więcej wydarzeń kulturalnych 

- darmowe bilety do transportu miejskiego 

- więcej połączeń autobusowych z mniejszych miejscowości do Poznania 

- tańsze bilety, zniżki 

- ułątwienie dostępu do wyższej kultury 

- zabytki 

- brak indoktrynacji religijnej, reprezentowanie wartości człowieka uniwersalnych, hedonizmu 

- zniżki 

- tańsze bilety 

- wyższe dotacje na kulturę 

- darmowe bilety do teatru, kin 

- głosowanie w szkole na temat wydarzeń czy spotkań pomagających dla osób 

niepełnosprawnych 

- nie 

- promować i organizować jak najwięcej wydarzeń kulturalnych 

- tańsze bilety na wydarzenia kulturalne 

- mniejsze ceny biletów 

- więcej zniżek dla młodych 

- mniejsze ceny biletów do kina, na basen 

- więcej imprez kulturalnych dedykowanych dla młodych 

- nie interesuje mnie to 

- więcej wydarzeń kulturowych 

- aby częściej jeździły pociągi 



 

 

  

 

- nie wiem x2 

- więcej ulg dla osób nieletnich 

- więcej koncertów 

- więcej imprez kulturalnych 

- ogłoszenia w szkole na temat wydarzeń w mieście 

- dobrze jest 

- poprawienie komunikacji miejskiej 

- organizacja większych imprez, lepszy sylwester i wykorzystanie stadionu 

- jest ok 

- więcej bezpłatnych lekcji tańca, języków i śpiewu 

- więcej imprez masowych, wydarzeń kulturowych 

- więcej wydarzeń kulturowych 

- więcej miejsc tego typu 

- więcej obiektów tego typu 

 

Zdrowie 

- wyeliminować węgiel x3 

- ubierać się, jak się chce 

- ograniczyć smog 

- nie mam zdania 

- poprawa jakości szpitali 

- zalegalizować marihuanę x2 

- edukacja o zdrowiu w szkole 

- konsultacje i prelekcje 

- większa akcyza na papierosy 

- zwiększyć ilość lekcji wuefu 



 

 

  

 

- olać 

- wydłużyć czas oczekiwania na wizytę u specjalisty 

- elektryczne autobusy 

- nic nie zmieniać 

- jest ok 

- większa wiedza na ten temat 

- darmowe badania lekarskie 

- powinno się promować zdrowy tryb życia i interesować się zdrowiem psychicznym, 

ponieważ młodzież często ma problemy i nie wie, jak sobie z nimi radzić 

- dostępność do ochrony medycznej i leków 

- w szczególności zdrowie psychiczne cierpi w dzisiejszych czasach, trzeba brać nas na 

poważnie 

- lepsze wyposażenie szpitali 

- dostęp do leków wszelakich 

- lepsze dbanie o zdrowie obywateli 

- podwyższenie standardów w szpitalach  

- sprywatyzować NFZ 

- więcej pieniędzy dla lekarzy 

- lepszy dostęp do lekarzy 

- więcej prywatnych gabinetów 

- udogodnienia w zakresie leczenia 

- hybrydowe jak w Singapurze albo sprywatyzować. Dzieci powinny mieć prawo same iść do 

psychologa 

- nic x4 

- ubezpieczenie powinno być na wszystko 

- szybszy dostęp do lekarzy 2 

- krótsze terminy na wizytę u specjalistów 

- lepsze działanie przychodni 



 

 

  

 

- darmowe badania 

- mniej nauki wtedy uczniowie będą się mniej denerwować 

- zmniejszenie kolejek do lekarzy 

- NFZ 

- ułatwienie dostępu do lekarzy rodzinnych, szpitali, przychodni 

- większa ilość pojazdów elektrycznych 

- bezpłatne leki 

- żeby tak nie czekać długo w kolejkach 

- poprawa jakości opieki zdrowotnej, długość kolejek NFZ 

- warunki sprawowania usług medycznych czyli czas oczekiwania, jakość szpitali 

- zmniejszenie oczekiwania do lekarza chociaż do jednego roku, zlikwidowanie NFZ 

- pojedyncze lekcje na temat dobrego odżywiania 

- tak 

- lepsze wyposażenie higienistek 

- częściej poruszać temat zdrowia psychicznego 

- krótsze kolejki do lekarza x2 

- więcej wuefu 

- krótsze kolejki w NFZ 

- osobni lekarze dla młodych 

- lepsza obsługa w szpitalach, przychodniach 

- mniej stresu w szkołach 

- nie wiem 

- większe wsparcie psychiczne przez osoby starsze 

- bezproblemowe dostanie się do lekarzy 

- krótsze kolejki 

- lepszy dostęp do lekarstw 



 

 

  

 

- lekcje na temat zdrowego odżywianie, mniej wywierania presji na uczniach 

- poprawienie standardów NFZ, skrócenie terminów operacji 

- rozwinąć strefę zieleni, aby wpłynąć pozytywnie na powietrze w mieście, a także zasadzić 

drzewa przy drogach, aby zmniejszyć termperaturę chodników i jezdni w okresie letnim 

- ogromna poprawa, ponieważ czas oczekiwania jest zbyt długi na cokolwiek związanego z 

lekarzami 

- więcej terminów do lekarzy 

- szybsze terminy 

- brak palarnii w szkołach 

- zmniejszenie kolejek 

 

Infrastruktura 

- zmodernizowanie centrum 

- darmowe bilety dla uczniów 

- pociąg Rokietnica - Międzychód nr 363 x3 

- powiększenie korytarzy w szkołach x 2 

- odnowa budynków, unowocześnienie ich 

- ukończyć A2 

- rowery na przystankach autobusowych i tramwajowych 

- wiadukt przy przejeździe pociągu i torów przy ul. Grunwaldzkiej 

- lepsze przejścia dla pieszych i przystanki tramwajowe 

- naprawić szkołę 

- naprawić tramwaje - sprawić, by częściej jeździły i wybudować więcej przejść dla pieszych 

podziemnych 

- komunikacja miejska 

- częstsze kursy komunikacji miejskiej na obleganych liniach w godzinach szczytu 

- więcej parków 



 

 

  

 

- wybudować drogi rowerowe 

- więcej dróg 

- naprawiać dziury w drogach, przy okazji więcej ich dajcie 

- częstsze autobusy z Poznania Głównego 

- nic nie zmieniać 

- więcej miejsc spotkań dla młodzieży 

- więcej państwowych budynków dla oświaty finansowej i sportowej 

- powinno powstawać więcej miejsc spotkań dla młodzieży 

- murale 

- poszerzenie A2 

- inwestować w drogi ekspresowe 

- poprawić jakość dróg 

- drogi 

- lepsze drogi 

- polepszenie połączeń i częstotliwości transportów publicznych 

- rowery powinny mieć prawo jeżdżenia po chodniku 

- nic x3 

- więcej linii tramwajowych 

- nie wiem 

- komunikacja miejska za darmo 

- bezpłatne przejazdy x2 

- więcej autobusów i tramwajów w godzinach szkolnych 

- ulepszenie komunikacji miejskiej 

- więcej miejsc do spędzania wolnego czasu 

- rozbudowa infrastruktury szkolnej i przedszkolnej 

- większy i lepszy nacisk na infrastrukturę dróg 



 

 

  

 

- remonty starych placówek 

- żeby na Piątkowie pętla tramwajowa sie tak często nie psuła 

- poprawa oferowanej jakości jazdy komunikacją miejską 

- wprowadzenie nowej linii autobusowej w Luboniu 

- więcej siłowni zewnętrznych z drążkami, eliminacja palenia w kominach, bo nie da się 

oddychać, kary za śmiecenie, większe zadbanie o środowisko ogółem 

- zwiększenie częstotliwości kursowania środków transportu 

- więcej miejsc na spotkania ze znajomymi x2 

- nie 

- punktualność autobusów i tramwajów x3 

- lepsze szkoły, lepiej wyremontowane 

- można wybudować metro 

- metro w Poznaniu, więcej ścieżek rowerowych 

- nie interesuje mnie to 

- aby częściej jeździły pociągi 

- nie wiem 

- tańsze bilety komunikacji miejskiej 

- częściej jeźdżące autobusy 

- darmowe przejazdy komunikacją miejską 

- więcej przystanków autobusowych 

- więcej parków 

- stworzenie większej ilości miejsc do posiedzeń młodzieży i dzieci 

- lepsze dojazdy 

- jest ok 

- lepsze połączenia, zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów 

- więcej zieleni x2 

- większa ilość mieszkań x2 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


