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Badanie potrzeb młodzieży z powiatu 

Namysłowskiego  grudzień 2022 
 

Jesteśmy młodzieżą z projektu Junior Academy prowadzonego przez Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych Prudenter Agas. Mamy za zadanie poznać młodych 

ludzi z powiatu namysłowskiego i ich potrzeby. Twoja odpowiedź bardzo nam pomoże w 

realizacji naszego projektu oraz zainicjowaniu pozytywnych zmian w naszym środowisku. 

Zapewniamy, że ankieta jest anonimowa.  

Dziękujemy za Twój czas i zaangażowanie! 

W razie pytań/wątpliwości napisz: prudenter.agas@op.pl 

 

 
 
 
 

 

https://prudenteragas.pl/junior-academy/
https://prudenteragas.pl/
https://prudenteragas.pl/
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śpiewanie 

Piłka nożna 

Gitara, gry komputerowe, ASG, rysowanie, trochę tego jest... 

czytanie książek 

Siatkówka, Harcerstwo 

Gotowanie Gry komputerowe Sadownictwo 

Wędkarstwo  
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siłownia 

rower komputer 

Czytanie , sport  

Brak czasu  

siatkówka 

Gry, pisanie muzyki, klocki 

Kultura dawnych Słowian  

Nie z powodu dużej ilości sprawdzianów i kartkówek oraz materiału do samodzielnego 

przerobienia w domu nawet w weekendy  

śpiewanie tańczenie gra na instrumentach  

Czytanie i pisanie  

mam bardzo duze problemy z motywacja do czegokolwiek i nie czuje ze jest na swiecie cos 

co mogloby mnie zainteresowac na tyle bym chciala to robic 

rośliny i granie w gry 

Łucznictwo, piłka nożna, Tolkien  

Manualne rzeczy  

Muzyka 

Trenuje siłowo, jeżdżę wyczynowo rowerem, zajmuje się naprawą/tuningiem motorowerów, 

dużo czasu przeznaczam na słuchanie muzyki 

gotowanie 

Fotografia, strzelnictwo 

Aktorstwo 

nic nie lubię  

Muzyka,moda, literatura  

jeszcze nie znalazłam rzeczy która jakoś bardzo by mnie interesowała 

Wszystko co związane z muzyką 

Motocross Saksofon i gitara Gotowanie Siłownia  

pływanie, elektronika  

sztuka (malowanie, rysowanie); dobre, stare filmy; literatura; moda; dbanie o siebie 

Jazda konna, łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka, czytanie  

Brak odpowiednich zajęć dodatkowych  

Gry i filmy 

chwilowo nie mam 

Piłka nożna Roboty ręczne 

Gra na pianinie, czytanie ksiazek, uczenie sie nowych jezykow 

Śpiew, sport (siłownia) 

Siatkówka, Mix/Mastering, Siłownia  

Sporty ekstremalne na rowerze  

muzyka 

Jazda konna, chodzenie po górach, malarstwo 

Gra na gitarze, programowanie 

Siłownia  

Piłka nożna, wędkarstwo 

Malarstwo, teatr, literatura, animacja komputerowa, odnawianie mebli 

Śpiew i taniec  

Czytanie książek  

Gitara basowa, siatkówka, koszykówka, szachy  

Kolorowanie kolorowanek 

Aktywności fizyczne 

muzyka, harcerstwo, szeroko pojęte działania społeczne (w szkole jak i poza), psychologia 
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e- sport 

enduro freeride motoryzacja  

Czytanie książek 

Granie na gitarze,motoryzacja,rysowanie  

sport 

Nagrywanie filmów, motocross/ quad 

Taniec 

Gra na gitarze, rysowanie, czytanie, granie na komputerze, streaming 

Rysowanie/malowanie 

Piłka Nożna 

Rysowanie 

Piłka nożna,koszykówka,chodzenie po górach,wędkowanie 

Nie wiem nie umiem znalesc  

Moim hobby jest czytanie książek i nauka języków obcych  

Wędkarstwo, granie w gry, akwarystyka  

jazda konna 

Gra w koszykówkę  

Czytanie, oglądanie filmów 

Granie w gry komputerowe, koszykówka, piłka nożna 

czytanie książek i seriale  

Nie potrafię, znaleźć czegoś, dla siebie,, brak czasu, który ciężko jest mi wygospodarować  

Muzyka, głównie słuchanie  

Robienie sobie torów przeszkód ale w Namysłowie tego nie ma  

Rysowanie, taniec, robienie własnoręcznej biżuterii. 

Sport, język angielski  

Zajęcia artystyczne 

Muzyka,Pilka Nozna 

Jazda na rowerze  

trenuje sztuki walki 

Tak gram na gitarze, plus jestem harcerzem ale niestety muszę rezygnować z tego przez 

nauke 

taniec  

Bieganie  

muzyka, nauki przyrodnicze, podróżowanie  

Spacer z psem Rysowanie map 

Nie ,ponieważ umiem rysować a nie lubie tego robić,a czytanie jednej książki na miesiąc nje 

jest hobby,lubie grać w karty ale nie ma z kim 

języki obce, wróżbiarstwo 

Japońskie bajki, komiksy  

Samochody, sztuki walki, siłownia, literatura z zakresu psychologii, rozwój osobisty 

siatkówka, muzyka 

Siłownia 

Lubie grać na komputerze  

lekkoatletyka  

Pisanie, komponowanie muzyki, gry wideo, rysowanie 

Piłka nożna siłownia  

Gotowanie.  

rysuje, czytam, szydełkuje 

Czytam mangi i książki, oglądam anime  
 



               

6 
 

 

 

 

 
Jesli tak to jakie? Jeśli nie to dlaczego? 

Nie mam czasu 

brak czasu 

. 

Z powodu braku czasu 

Nie mam czasu  
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nie mam 

czasu  

Nie wiem nic nt. zajęć organizowanych przez szkołę 

nie ma takich 

SKS 

Koło teatralne  

Szkoła nie posiada zajęć dodatkowych do których mógłbym przystąpić 

Nie interesują mnie 

bo tak 

Ponieważ w mojej szkole nie ma zajęć dodatkowych chyba że są ale nie wiem o tym  

nie ma czasu  

Brak interesujących ofert 

Nie wiem jakie istnieją  

uważam że są mi nie potrzebne uczę się sama 

Nie ma zajęć, które by mnie interesowały 

brak czasu i dojazdu 

Czesto za to zajęcia które mnie nie interesują  

Nie mam ochoty, nie chce mi się  

Nie chodzę ponieważ nie ma interesujących mnie zajęć  

Nie ma takich które mnie interesują  

Nie wiem nic o zajęciach dodatkowych w mojej szkole, które mogłyby mnie zainwetować 

bo nawet nie wiem jakie zajęcia dodatkowe organizuje moja szkoła 

Kolidacja z godzinami odjazdów autobusów  

Teatralne, literackie, dziennikarskie 

bo mam jeden odwóz i zazwyczaj nie mam jak  

nie ma zajęć, które mnie interesują 

Matematyka, polski 

nie ma zajęć w mojej szkole, które mnie interesują  

Język polski  

Jedyne kółko, ktorym byłabym zainteresowana to teatralne, jednak nie lubię ludzi chodzących 

na nie i mam problem z dojazdem codziennie bez żadnych dodatkowych lekcji 

Zajęcia teatralne  

Nie ma takich  

Bo nie mam czasu 

nie wiem czy prudenter agas sie zalicza 

Biznesowy Angielski  

Moja szkoła nie organizuje zajęć, które by mnie interesowały  

1. Chodzę na dużo zajęć poza szkołą i nie mam czasu 2. Nie słyszałam o żadnych ciekawych 

zajęciach odbywających się w mojej szkole  

Na ten moment nie zainteresowały mnie żadne zajęcia  

Dodatkowy polski angielski i matematyka oraz sks  

nie czuję potrzeby 

Z powodu barku czasu  

Mam swoje hobby i mi to wystarcza  

Business English  

kółko literackie, kółko teatralne  

Polski, angielski , matematyka 

Kółko literackie 

Zajęcia są po lekcjach co sprawia że są mniej atrakcyjne 

Nie mam zajęć dodatkowych w szkole 
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Zajęcia 

wyrównawcze z chemii 

Mam to w planach 

nie, ponieważ moja szkoła nie organizuje żadnych zajec dodatkowych (które mnie interesują) 

J. Polski, J.Angieleki, Matematyka 

nie  

Nie ma żadnych interesujących zajęć 

Nie chce  

nie ma czasu 

Zajęcia dziennikarskie 

nie ma interesujących  

Moja szkoła nie organizuje żadnych zajęć 

Bo nie, nie chcę  

Polski 

Nie mam takiej potrzeby 

Polski matematyka angielski 

Nie,ponieważ nie mam czasu 

Nie ma żadnych 

Jakies tance z poloneza chb nwm i to chyba tyle  

Uczęszczam na kółko literackie oraz na zajęcia dodatkowe z matematyki  

nie interesują mnie  

Nie uczęszczam  

Nie ma chyba żadnych darmowych, które by mnie interesowały  

Lubię wiele rzeczy robić samemu 

Nie mam pojęcia tak naprawdę ile tych rzeczy jest do wyboru  

Koszt dojazdów i powrotów  

Nie interesuje mnie ich tematyka 

Zajęcia kreatywne, Wolontariat 

Nie ma które mnie interesują. 

Uczęszczam na swoje zajęcia  

Nie wiem o takich 

nie ma w nich interesujacych mnie zajec 

poniewaz chodze na inne nie organizowane przez szkole 

Nie bo ich nie ma 

nie, brak czasu 

Chodzę na zajęcia pozaszkolne  

jest ich za mało,aby móc wybrać coś dla siebie  

Bo nie mam czasu  

Harcerstwo          

bo nie ma takich 

Nie wiem, że takie istnieją 

Warsztaty i szkolenia na uczelni 

brak czasu/wiedzy o zajęciach 

Nie ma takich 

Nie ma na to czasu 

tance  

Dodatkowe zajęcia z języka polskiego 

Nie interesują mnie  

Nie ma nic ciekawego dla mnie.  
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Płatne zajęcia dodatkowe: 

Nie 
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Nie  

angielski 

nie 

Siłownia  

Angielski  

Zajęcia dodatkowe z angielskiego i matematyki 

chemia angielski niemiecki hiszpanski matematyka  

Korepetycje z fizyki 

NIE  

- 

korepetycje z j. angielskiego  

Strzelca we Wrocławiu  

Korepetycje z fizyki, angielskiego i polskiego 

nie  

Korepetycje z angielskiego 

zajęcia plastyczne koło rynku (rzadko, bo nie mam dojazdu i pieniedzy) 

matematyka dizyka angielski 

Korepetycyje z języków oraz gry na pianinie  

Siłownia Activsport  

.  

korepetycje 

Matematyka  

warsztaty malarskie 

Nie  

Lekcje tenisa, korepetycje z matematyki 

Nie , nie korzystam 

Nauka śpiewu, korki z angielskiego 

J.Angielskiego 

Zajęcia qngielskiego 

Dodatkowa matematyka oraz angielski 

Dodatkowy j.ang. 

Korzystam z korepetycji z języka angielskiego  

Matematyka angielski polski  

Nie uczęszczam  

Nie korzystam 

Siatkówkę 

matematyka angielski niemiecki 

Z dodatkowego angielskiego  

Tak. Nauka języka angielskiego  

w teorii nie, klub gdzie gram w siatkówkę jest finansowany przez miasto i sponsorów przez 

grę w lidze wojewódzkiej 

Angielski , Matematyka  

tak, prudentrr agas 

Język angielski  

Tak, zajęcia językowe.  

Z korepetycji 

korki z matmy , zajęci na kole cyrkowym  

Oczywiście dodatkowe lekcje z języka angielskiego oraz matematyki. 

angielski, matematyka 

Korepetycje indywidualne 
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matematyka 

Zajęcia z angielskiego  
 
Korzystasz z oferty zajęć dodatkowych poza Namysłowem? 

Nie 

nie 

Nie  

Nie korzystam 

Klub sportortowy bo tu sie nie da grac 

Zdalne korepetycje z fizyki 

- 

Nie korzystam  

Teatralne w Opolu w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego, praktyczne warsztaty 

nie  

Jazda konna, ponieważ nie na klubu w miejscowości w której mieszkam lub uczęszczam do 

szkoły. Łyżwiarstwo figurowe, ponieważ w Namysłowie nie ma odpowiedniego lodowiska ( 

jest bardzo małe, a przy dużej ilości osób może być niebezpieczne).  

. 

Wilków, zespół muzyczny w domu kultury  

nie korzystam  

Nie uczęszczam  

Nie. 

Warsztaty w Opolu  

Pływanie - w Namysłowie nie mam takiej możliwości.  

Tak z Nks  

Tak, matematyka  
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Masz jakiś 
pomysł, który mógłby poprawić jakość życia młodzieży w Namysłowie? Przedstaw go krótko 

Nie mam 

basen 

Nie 

potrzebujemy osób które mogłyby sie nami zajać po lekcjach, zainspirować 

Rada Młodzieżowa  

Jakieś miejsca gdzie mogli by spędzić że sobą czas lokale czy coś w tym stylu  

nie  

Więcej możliwości rozwijania hobby 

NIE  

bar,klub dla młodzieży gdzie można spokojnie usiąść i spędzić czas ze znajomymi 

Więcej eventów, działań z podejściem do młodzieży, nowoczesnych, na topie 

Kort do tenisa obok liceum  

Otwarcie basenu, pływanie relaksuje, warsztaty teatralne, znam wiele osób zainteresowanych  

więcej godzin odjazdów autobusów XD 

Stworzenie miejsca spotkań dla młodzieży  

więcej miejsc, w których można by było spędzać czas ze znajomymi  

Miejsce gdzie można usiąść  

więcej fajnych, ciepłych miejsc w których można się spotkać  

Brak 

nie mam 

W naszym mieście jest zdecydowanie za mało miejsc w których młodzież mogłaby się 

spotykać, latem nie jest to aż taki problem bo większość z nas spędza czas na dworze ale zimą 

jest to problem  

. 

Oddanie nam wyspy, mimo wszystko było tam pod względem wielu rzeczy bezpiecznie i 

komfortowo  

Nie mam pomyslu 

Alkohol od 16 roku życia by ich ucieszył  

Więcej tras rowerowych, publiczne płatne toalety 

wiecej imprez dla młodzieży, gdzie moglibyśmy się lepiej poznać po dwóch latach covid, 

kampanie w szkołach o zainteresowaniach  

dobrze zaprojektowany skatepark 

kino kfc lepszy skatepark 

Tańsza woda 

Kino 

Miejsce do nauki ogólnodostępne (nie każdy ma możliwość nauki w domu, też fajnie by było 

mieć miejsce gdzie można się pouczyć razem). Najlepiej z książkami, tak jak w niektórych 

miejscach są biblioteki do nauki. 

Kółka zainteresowań 

Spokojne miejsce gdzie można się spotkać z znajomymi  

Tory przeszkód 

Jakieś koncerty ulubionych twórców  

Eventy sportowe 

Kino-Przerobienie jakiegos budynku badz budowa nowego pod kino aby nie musiec jezdzic 

na filmy do np.opola 

Nie  

Koncerty Park 

Nie mam pomysłu  
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Zajęcia dla 

młodzieży, spotkania z psychologiem 

więcej inicjatyw weekendowych dla młodzieży 

Więcej luzu dla nastolatka 

nie 

Basen, kino...  

Park  

Kluby  

Zbudować McDonald 

Zamknięcie parku i wyspy . Pełno ćpunów i problemów 

Więcej obiektów sportowych  

Wywalić pierwsze klasy  

odremontować park nike  

Stworzenie miejsc dla młodzieży, skupianie się na potrzebach młodego pokolenia, ponieważ 

jesteśmy przyszłością tego miasta 

mój stary 

galerie z ciuchami np h&m, reserved, zara, pull&bear 

Miejsce spotkań dla młodzieży, nowa wersja podgrzybka 

Lepsza komunikacja miejska (lepszy i częstszy dostęp) 
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Wskaż miejsca w Namysłowie, w których możesz się bezpiecznie spotkać ze znajomymi w wolnym 
czasie: 

Rynek 

Rynek  

Restauracje  

Nie ma 

Zorza  

pizzeria 

W pizzeri lub jakiejś knajpie 

Stacja pkp lub Biblioteka w Namysłowie 

las  

górka na rolinku i park  

Większość ulic, rynek, plac przed biblioteką 

Nie znam  

w domu 

Ich dom, mało jest miejsc w których jest bezpiecznie  

Lokale gastronomiczne, kręgielnia,  

Okolice galerii  

W domu  

Kawiarnie i restauracje  
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nike 

Nie czuje się bezpiecznie  

nie mam takich miejsc  

Majpi gaj, park, boisko w lo, zorza  

Rynek, kręgielnia Zorza, małpi gaj 

jakieś restauracje 

Z kawiarniach, pizzeriach  

Już nie ma 

nie znam  

Obiekt sportowy LO 

Zorza, Rodzinka Cafe 

Place zabaw, basen , park, centrum handlowe  

Pizzeria albo tego tylu lokale, koło Piłsudskiego  

Orlik na kolejowej 

rodzinka cafe 

W moim domu 

Z moich doświadczeń najlepiej spotykać się pod szkołą żeby potem pójść gdzieś indziej 

Różne pizzerie, kręgielnia, namyslowska galeria  

Boisko szkolne 

Przy obiektach sportowych np. boisko, drążki itp.  

nie ma takiego miejsca, zwłaszcza zimą 

. 

Biblioteka 

Pizzerie, kręgle w zorzy 

Miejsce obok domu kultury 

Boiska sportowe 

Nie wiem 

Rozne 

W restauracji (np siódme niebo) 

Dla mnie np. Malutki park przy starym pomniku Nike 

Ul. Reymonta  

Dom tych znajomych/ kawiarnie  

Na błoniach 

Park 

nie znam 

skatepark, różne parki 

Zorza 

Park przy NOKu 

Dom,ewentualnie rynek 

własne domy 

Plac przy Pomniku Józefa Piłsudskiego  

lokale typu pizzerie, makaroniarnia 

Rynek, parking przy smarchowicach wielkich,  

nie wiem 

Miejsca z dużą ilością ludzi, szczególnie gdy jest dzień. Rynek, okolice Lidla, takie miejsca. 

Poza tym, to głównie domy znajomych. 

Tylko lokale gastronomiczne.  

kawiarnie i biblioteka 

Mury 

Poza miastem  
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NIKE 

Targ 

Bespiecznie mogę spedzic czas w kawiarni badz restauracji 

rodzinka cafe , stefanek , zbiórki harcerskie  

Jedyne bezpieczne miejsce to dom, chociaż wszędzie jest niebezpiecznie  

rynek  

Restauracje 

Pod blokiem  

kościół  
 
Co, według Ciebie, trzeba najpilniej zmienić w Namysłowie, żeby młodzież czuła się bezpieczniej? 

Nic 

Nie wiem 

Nie wiem  

. 

Nwm 

otworzyc jakis klub, swietlice dla młodziezy 

Więcej bezpiecznych miejsc do spedzania czasu, bez patologii i zadnych takich 

tak 

policje 

kim ja jestem zeby wiedziec ? 

Uzupełnienie braków w oświetleniu, np. między obwodnicą a basenem 

Światła na pasach  

nie mam pojęcia. Pewnie coś z młodzieżą która czuje się już ,,dorosła” i może robić wszystko  

Ograniczyć patologię młodzieży która jest niebezpieczna dla innych  

Zwiększyć kontrolę stosowania środków odurzających w miejscach publicznych, zwłaszcza w 

szkołach  

nie wiem  

Wybudować miejsce do spędzania czasu  

oświetlenie - np. uliczki koło rynku  

nie wiem  

Nie raz byłam świadkiem tego jak policja w moim mieście sprawdza młodzież i spisuje 

pomimo tego że nie robią nic złego w czasie gdy starsi często pijani lub pod wpływem innych 

substancji ludzie zaczepiają młodzież często wręcz w nachalny i wulgarny sposób i takie 

osoby chodzą bezkarnie po ulicach  

Zwiększyć ilość miejsc do spotykania się młodzieży, oraz zmniejszyć kontrole służb, która 

jest przesadna 

Społeczność  

Patologiczne zachowania ze strony znacznie starszej ,, młodzieży"  

Może więcej patroli policyjnych, ludzi, którzy zamiast wlepiania mandatów osobom, które 

przejeżdżają rowerem przez pasy, zajmą się patrolowaniem różnych dzielnic 

zorganizować miejsca spotkań młodzieży, gdzie można byłoby przyjść i po prostu posiedzieć, 

fajnie jakby było to darmowe 

Przeprowadzić zajęcia z podstaw samoobrony w szkołach  

w sumie nie wiem 

Rozne rzeczy 

Tak 

Więcej miejsc w bardziej spokojnej okolicy  

Krzyżówkę pod intermarhe 

nie mam zdania  
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Ludzi  

Lepsze chodniki  

Mniej sklepów z alkoholem 

zastosowanie monitoringu w miejscach potencjalnie niebezpiecznych np. skatepark 

Nie mam zdania 

wszystko 

Przydałby się jakiś dobrze oświetlony park, najlepiej blisko jakiś miejsc z dużym ruchem, jak 

centrum handlowe, czy rynek. 

Może coś w rodzaju świetlicy - dużo miejsc siedzących typu kanapa, gdzie moglibyśmy 

spotykać się żeby prowadzić rozmowy, słuchać muzyki, oglądać filmy itp.  

wyłączyć wyspę z użytku 

Mniej policji  

Usunąć patologie  

Brak patusów 

zmniejszyć liczbę bezdomnych , alkoholików  

stworzyć miejsca które to umożliwią 

Miejsca dla danej grupy wiekowej, patrolowanie okolic 

usunąć meneli  

mniej bezdomnych  

Ludzi 
 


