
RAPORT Z CZTERECH PIKNIKÓW MAJOWYCH 

W CHORZOWIE 

realizowanych w ramach projektu 

pn.„ CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych 

i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży 

w Chorzowie wspierającego  ożywienie gospodarcze 

i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”



Hasło przewodnie pikników : 

„Zawód, który stał się pasją ; pasja, która przerodziła się 

w zawód” 

Termin i miejsce realizacji : 

• dzielnica  Centrum - płyta Rynku - 12 maja 2017r. 

(piątek) 

• dzielnica Chorzów Stary - dziedziniec 

Starochorzowskiego Domu Kultury - 13 maja 2017r. 

(sobota) 

• dzielnica Chorzów Batory – skwer "Górka" –

19 maja  2017r. (piątek) 

• dzielnica  Chorzów II – Plac A. Mickiewicza –

26 maja  2017r. (piątek) 

Czas trwania każdego pikniku : 14.00 – 19.00

W ramach pikników uruchomiono mobilny punkt informacyjny 

dot. projektu CUMA.



Cele pikników : 

 stworzenie dogodnych warunków integracji społeczności lokalnej  przy jednoczesnym 

przybliżeniu idei projektu, promocji projektu i informacji o projekcie; 

 przekazanie uczestnikom pikników informacji na temat CUMY jako nowego miejsca dla 

młodzieży ; 

 wzbudzenie wśród mieszkańców , a zwłaszcza wśród młodzieży woli  włączenia się w  

tworzenie CUMY oraz chęci współdziałania;

 przedstawienie możliwości rozwoju zainteresowań i pasji w powiązaniu z ich realizacją 

w życiu zawodowym;

 zaprezentowanie atrakcyjnych  dla młodych osób profesji w nawiązaniu do oferty 

CUMY ;

 przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczestników pikników nt. projektu CUMA 



Promocja pikników : 

 plakat  formatu B2 w liczbie 150 szt. -słupy ogłoszeniowe na 

terenie całego miasta, jednostki miejskie, instytucje kultury, 

szkoły ponadgimnazjalne, Centrum Inicjatyw Społecznych, 

Centrum Integracji Międzypokoleniowej, witryna lokalu CUMA 

przy ul. Wolności 3, kluby fitness, biblioteki, parafie 

 w formie wysyłki mailowej : do wszystkich dotychczasowych 

uczestników warsztatów i spotkań organizowanych w ramach 

projektu, szkół ponadgimnazjalnych

 na stronie projektu www.cuma.chorzow.eu oraz portalach 

społecznościowych (Fb, Twitter), na stronie Miasta 

www.chorzow.eu

 reklama radiowa w radiu o zasięgu regionalnym Chilli Zet (w 

ilości 80 spotów 30 sek.)

http://www.cuma.chorzow.eu/
http://www.chorzow.eu/


• reklama w gazecie Dziennik Zachodni dodatek Tygodnik 

Chorzów z dnia 5 maja (moduł 6x3, prawa strona, kolumny 

redakcyjne;

• dodatkowa reklama karuzelowa na portalu 

społecznościowym FB





Media o piknikach:

- https://mojchorzow.pl/i,chorzowskie-pikniki-majowe-017,484441,885665.html

- https://pl.eventbu.com/chorzow/chorzowskie-pikniki-majowe/2879715

- http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia/1133982/chorzowskie-pikniki-majowe

- http://www.chorzowianin.pl/mobile/cuma-wystartowala-z-piknikami,n-7896.html

Bieżąca relacja z pikników dostępna była na portali Fb , 

a fotorelacja została zamieszczona na stronie 

projektu www.cuma.chorzow.eu

https://mojchorzow.pl/i,chorzowskie-pikniki-majowe-017,484441,885665.html
https://pl.eventbu.com/chorzow/chorzowskie-pikniki-majowe/2879715
http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia/1133982/chorzowskie-pikniki-majowe
http://www.chorzowianin.pl/mobile/cuma-wystartowala-z-piknikami,n-7896.html
http://www.cuma.chorzow.eu/




Gra miejska „Zawody w zawody” jako stały element każdego pikniku. 

Przykładowe zadania  : 

• Kreatywnie rozwiń skrót CUMA (tak by nawiązywał do rzeczywistości) 

• Kto zajmuje się pokrywaniem i naprawianiem dachów dachówkami, kamieniem, strzechą, itp.

• Wymień dwa zawody, w których potrzebny jest pilot. 

• Wymień zawód, którego nazwa jest jednocześnie popularnym likierem 

• Jego nazwa ma coś wspólnego ze śluzem. 

• Kiedy zepsuje Ci się skórzany portfel lub torebka to pójdziesz do…. 

• Napisz poprawnie nazwę popularnego obecnie zawodu – Kołcz. 

• Ma w nazwie „media”, ale nie jest związany z mediami 

• Wybierz zawód/ zawody, które utworzą rym do słowa – maturzysta 

• Zgadnij, który zawód najczęściej posługuje się nożyczkami 

• Czy żyrondysta wykonuje żyrandole? 

• Kto wykonuje witraże? 

• Wymień co najmniej trzy zawody zajmujące się modą 

• Zajmuje się talmudem 

• Absolwent kierunku zajmującego się kulturą, literaturą i sztuką Hiszpanii i Portugalii to…? 



• Fryzjer i stylista psich fryzur to…? 

• Ortoptysta zadba o Twój…. 

• Taksator jest specjalistą od….

• Wedding planner pomoże Ci przy organizacji …. 

• Czy istnieje zawód „upychacz metra” ? Jeśli tak to 

gdzie? 

• Kto wykona Twoją karykaturę? 

• Zajmuje się tworzeniem bukietów kwiatowych. 

• Czy taczerysta zbada Twoją tarczycę? 

• Pedikiurzysta zadba o Twoje… 

• Potrzebuje w swojej pracy ręcznika (może być więcej 

niż jeden) 

• Gdy do niego pójdziesz zapyta Cię o Twoją wagę (nie 

lekarz) 

• Człowiek, który w swojej pracy (dosłownie) pociąga za 

sznurki 

• Czy „Łuczysta” jest specjalistą od strzelania z łuku? 

• Kto pracuje na dużych wysokościach? (wymień kilka) 

• Zawód otoczony książkami 

• Dżokej to zawód związany z … 

• Czy agroturysta to zawód? 



12 MAJA 2017 – CENTRUM  - RYNEK 

STREFA ZABAWY, CZYLI ATRAKCJE DLA DZIECI

• Dmuchany Zamek

• Dmuchana Zjeżdżalnia

• Kolorowanki dla najmłodszych

• Malowanie buzi

• Darmowa wata cukrowa

STREFA ROZRYWKI, CZYLI ATRAKCJE DLA KAŻDEGO

• Śląski Klub Karate Goliat- warsztaty,

• Zumba- warsztaty 

• Kalambury

• nauka jazdy na łyżworolkach (tor przeszkód

STREFA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

• 5 stanowisk w tematach "zawód, który stał się 

pasją" i "pasja, która stała się zawodem”. 

Tajniki zawodów: KUCHARZ, TRENER 

PERSONALNY, MASAŻYSTA, FOTOGRAF, 

YOUTUBER (KuchniaRenaty

• WOLONTARIAT – OPIEKUN DOMU DZIECKA Z 

CHORZOWA – MIECZYSŁAW URBAŃSKI

SCENA

• pokaz Śląskiego Klubu Karate Goliat

• występ Cheerleaders „Atria” z Chorzowa

• koncert Phoenix Band

• zakończenie koncertu, bisy

• ogłoszenie wyników gry miejskiej oraz wręczenie nagród 

zwycięzcom na scenie

• ogłoszenie wyników gry miejskiej oraz wręczenie 

nagród



12 MAJA 2017 – RYNEK 



12 MAJA 2017 – RYNEK 



12 MAJA 2017 – RYNEK 



13 MAJA 2017 – CHORZÓW STARY SDK 

STREFA ZABAWY, CZYLI ATRAKCJE DLA DZIECI

• Dmuchany Zamek

• Dmuchana Zjeżdżalnia

• Kolorowanki dla najmłodszych

• Malowanie buzi

• Darmowa wata cukrowa

STREFA ROZRYWKI, CZYLI ATRAKCJE DLA KAŻDEGO

• Zawodowa gra w kwadraty

• Taniec Hip-Hop- warsztaty

• Ekodekoracje- warsztaty

• Śląski Klub Karate Goliat- warsztaty

• Zagadki dla zawodowca- konkurs

• Konkurs plastyczny

STREFA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

• 5 stanowisk w tematach "zawód, który stał się 

pasją" i "pasja, która stała się zawodem”. 

Tajniki zawodów: BARMAN, DIETETYK, 

DZIENNIKARZ, MECHANIK , YOUTUBER (Ravgor))

• PRZEDSTAWICIELE FUNDACJI „PRZYSTANEK 

SCHRONISKO”

SCENA

• Powitanie uczestników pikniku 

• pokazy i warsztaty hip-hop

• Przedstawicielka Fundacji „Przystanek Schronisko”

• Spotkanie z Ravgorem

• koncert Sound Machine

• zakończenie koncertu, bisy

• ogłoszenie wyników gry miejskiej oraz wręczenie nagród 

zwycięzcom na scenie



13 MAJA 2017 – CHORZÓW STARY SDK 



13 MAJA 2017 – CHORZÓW STARY SDK 



13 MAJA 2017 – CHORZÓW STARY SDK 



19 MAJA 2017 – CHORZÓW BATORY „GÓRKA”  

STREFA ZABAWY, CZYLI ATRAKCJE DLA DZIECI

• Dmuchany Zamek

• Dmuchana Zjeżdżalnia

• Kolorowanki dla najmłodszych

• Malowanie buzi

• Darmowa wata cukrowa

STREFA ROZRYWKI, CZYLI ATRAKCJE DLA KAŻDEGO

• Aikido – warsztaty

• Maskotka Ruchu Chorzów

• Gry i zabawy podwórkowe: jojo, gra w kapsle

• Taniec brzucha- warsztaty

• Warsztaty ekobiżuterii

• Gra memory

• Konkurs plastyczny

STREFA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

• 5 stanowisk w tematach "zawód, który stał się 

pasją" i "pasja, która stała się zawodem”. 

Tajniki zawodów: KOSMETYCZKA, CUKIERNIK, 

MAKIJAŻYSTKA, TRENER BOKSERSKI, YOUTUBER

• WOLONTARIAT – PRZEDSTAWICIELE POLSKIEGO 

CZERWONEGO KRZYŻA

SCENA

• Powitanie uczestników pikniku

• taniec brzucha

• pokaz Aikido

• koncert Bas Tajpan i Bob One

• zakończenie koncertu, bisy

• ogłoszenie wyników gry miejskiej oraz wręczenie nagród 

zwycięzcom na scenie

• zakończenie pikniku



19 MAJA 2017 – CHORZÓW BATORY „GÓRKA”  



19 MAJA 2017 – CHORZÓW BATORY „GÓRKA”  



19 MAJA 2017 – CHORZÓW BATORY „GÓRKA”  



26 MAJA 2017 – CHORZÓW II PLAC MICKIEWICZA 

STREFA ZABAWY, CZYLI ATRAKCJE DLA DZIECI

• Ścianka wspinaczkowa

• Dmuchana Zjeżdżalnia

• Kolorowanki dla najmłodszych

• Malowanie buzi

• Darmowa wata cukrowa

STREFA ROZRYWKI, CZYLI ATRAKCJE DLA KAŻDEGO

• Wspinaczka górska- warsztaty (Darek Wójcicki z 

Silesia Climbing School)

• Joga

• Gra w gumę i kółko i krzyżyk

• Spotkanie z zawodowym kelnerem, nauka 

nakrywania do stołu

• Zawodowy konkurs

• Konkurs plastyczny – piknik rodzinny

STREFA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

• 5 stanowisk w tematach "zawód, który stał się 

pasją" i "pasja, która stała się zawodem”. 

Tajniki zawodów: RATOWNIK MEDYCZNY, 

STRAŻAK, LEKARZ, TRENER FITNESS, YOUTUBER

• WOLONTARIAT – PRZEDSTAWICIEL REGIONALNEGO 

CENTRUM WOLONTARIATU W KATOWICACH

SCENA

• Powitanie uczestników pikniku

• rozmowy z przedstawicielami poszczególnych zawodów i 

youtuberami

• koncert zespołu Frele

• zakończenie koncertu, bisy

• ogłoszenie wyników gry miejskiej oraz wręczenie nagród 

zwycięzcom na scenie

• zakończenie pikniku



26 MAJA 2017 – CHORZÓW II  PLAC MICKIEWICZA 



26 MAJA 2017 – CHORZÓW II PLAC MICKIEWICZA 



26 MAJA 2017 – CHORZÓW II PLAC MICKIEWICZA 



UJEDNOLICONA SZATA GRAFICZNA PIKNIKÓW : 

NAKLEJKA NA GADŻETY 

BANER NA SCENĘ 



BANER NA STOISKO - PRZYKŁADY  
CZAPKA Z DASZKIEM 

PIN 

NADRUK NA T-SHIRT 



REASUMUJĄC : 

 Liczba pikników : 4

 Łączna liczba uczestników pikników : ok. 2000 osób 

 Łączna liczba godzin wspólnej zabawy : 20 h

 Liczba zaproszonych gości prezentujących swoje profesje i zainteresowania : 25

 Łączna liczba zebranych ankiet : blisko 400 sztuk  

PEŁNA FOTORELACJA NA STRONIE WWW.CUMA.CHORZOW.EU ORAZ FB 

http://www.cuma.chorzow.eu/


Kontakt :  

Biuro Funduszy Zewnętrznych 

Urząd Miasta Chorzów

tel. 32 416 5000 w. 429 , e-mail : koczubik@chorzow.eu

WWW.CUMA.CHORZOW.EU

mailto:koczubik@chorzow.eu
http://www.cuma.chorzow.eu/

