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PIKNIK RODZINNY W PARKU JORDANA, 
CZYLI SPOSÓB NA UCZCZENIE „DNIA ZIEMI”

Piknik rodzinny, zorganizowany w krakowskim Parku Jordana, z okazji święta 
ziemi odbył się w dniu 12.04.2015 r. i był szansą dla rodzin na wspólne spędze-
nie czasu na świeżym powietrzu. Organizatorami pikniku byli: Fundacja im. Zo-
fi i i Witolda Paryskich oraz małopolskie parki narodowe: Tatrzański, Pieniński, 
Gorczański, Magurski i Ojcowski we współpracy z Krakowską Akademią im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolnicze-
go w Krakowie. Obecne były też instytucje wspierające: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (współfi nansujący pro-
jekt) i Wojewódzka Komenda Policji (zabezpieczająca przebieg imprezy).

Piknik z założenia łączył wypoczynek i rekreację z edukacją i wychowa-
niem najmłodszych. Frekwencja, zainteresowanie i zaangażowanie się rodziców 
oraz dzieci w rozwiązywanie zadań i quizów o małopolskich parkach narodo-
wych było imponujące. Największą nagrodą była dobra zabawa, ale dzieci mogły 
otrzymać też pamiątkowy medal: Przyjaciel Parków Narodowych. Zdobycie go 
wymagało bezbłędnego rozwiązania kilkunastu zadań o różnym stopniu trudno-
ści. Były to zadania rozbudowane, dosyć czasochłonne zmuszające do odwie-
dzenia wszystkich stanowisk, zebrania i wykonania wszystkich zadań i poddania 
odpowiedzi ocenie. Sprawdzaniem odpowiedzi zajęły się dwie uczelnie repre-
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zentujące środowisko akademickie: Krakowska Akademia i Uniwersytet Rolni-
czy. Wydaje się, że były to dwa najbardziej oblegane namioty na pikniku. 

Organizatorami, wykonawcami i reprezentantami z ramienia Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego byli: pani dr Jolanta Pułka, Koło 
Naukowe Pedagogów sekcja: pedagogika resocjalizacyjna, pan mgr Michał Ada-
mowicz i pani lic. Agnieszka Młodnicka. W czasie pikniku promowany był no-
woutworzony program „Przyjaciel parku narodowego”, który był współtworzony 
przez panią dr Jolantę Pułkę – koordynatora merytorycznego programu. Program 
doceniany był zarówno przez rodziców, jak i dzieci ze względu na edukacyjny 
i zabawowy charakter. Między dorosłymi a dziećmi miała miejsce międzypoko-
leniowa wymiana wiedzy na temat parków. Niejednokrotnie dzieci zaskakiwa-
ły nas swoją wiedzą, umiejętnością kojarzenia i pasją, jaką dla niektórych jest 
przyroda. 

Nasza rola polegała głównie na dyskretnej pomocy dzieciom najmłod-
szym, nieśmiałym i tym, którzy jej potrzebowali. Założenie, że dzieci zdobywają 
wiedzę same, ale w formie zabawy, bez stresu, bez motywowania w postaci na-
gród rzeczowych, wymagało od nas zindywidualizowanego podejścia. Okazało 
się to bardzo satysfakcjonujące, ale też absorbujące. Przez sześć godzin pikniku 
w zasadzie nie było chwili wytchnienia dla nikogo z siedmiorga reprezentantów 
Koła Naukowego Pedagogów, zaangażowanych w piknik. Osobami z naszego 
Koła, które wzięły udział w Pikniku, były: Artur Dobrzański, Sandra Sipa, Alek-
sandra Śmiałek, Aleksandra Bienias, Maciej Ilnicki, Joanna Telega oraz Karolina 
Żołna (nieobecna na zdjęciu). 

Oprócz zadań głównych dzieci mogły wybrać przygotowane przez nas 
dodatkowe zadania, np. wymagające współpracy kalambury przyrodnicze i zga-
dywanki. Dzieci mogły też oddać się twórczości plastycznej biorąc udział we 
wspólnym lepieniu zwierząt i roślin z plasteliny („Baw się z nami”), albo poprzez 
namalowanie własnego „Dnia Ziemi”. Oczywiście każda praca znalazła swoje 
miejsce na wystawie.

Świetnym pomysłem było włączenie dzieci w aktywność ruchową. Stu-
dentka Krakowskiej Akademii i instruktorka tańca w ramach rekreacji ruchowej 
– Agnieszka Młodnicka – dla wszystkich poprowadziła zajęcia z interaktywnej 
Zumby Kids. 

W ramach tego bloku dzieci mogły również wziąć udział w zabawie: „Jojo 
na polanie”. W otoczeniu przyrody, na trawie i przy pięknym wiosennym słońcu, 
ćwiczące i tańczące całe rodziny, to był wspaniały widok. 

Dla lubiących rywalizację sportową Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej przygotował biegi. W słoneczne popołudnie odbył 
się „Ekobieg”, w kategorii dla przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych 
oraz dzieci ze szkół gimnazjalnych. Po ukończonym biegu odbyło się uroczyste 
zakończenie „Ekobiegu”, wręczenie dyplomów i pamiątkowych medali. 
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Fot. 1. Od lewej studentki: Barbara Barlett, Agnieszka Młodnicka, Pan Dziekan 
Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych – prof. dr hab. Leszek Pawłow-
ski oraz absolwent Krakowskiej Akademii – Patryk Zając

Nauczyciel z Krakowskiej Akademii – Michał Adamowicz – poprowadził 
pokaz sztuk walki Krakowskiej Szkoły Wu Shu, w której na co dzień jest trene-
rem. Były to bardzo atrakcyjne zajęcia prowadzone z poczuciem humoru i na 
luzie. 

Fot. 2. Od lewej: Sebastian, Antoni, Tomasz i trener Michał Adamowicz

Podczas Pikniku zaprezentowały się małopolskie parki narodowe. 
Ojcowski Park Narodowy – jeden z najmniejszych parków narodowych 

w Polsce – zapraszał do wspólnego odkrywania sekretów przyrody. W programie 
były m.in. gry planszowe i parkowe zagadki, a także nietoperzowy konkurs. 

 Gorczański Park Narodowy zapraszał do wspólnej zabawy, podczas której 
dzieci i ich rodzice mogli poznać niektórych mieszkańców parku, np. zwierzęcia 
widniejącego w logo Gorczańskiego Parku Narodowego. Przedstawiciele par-
ku odkrywali przed uczestnikami świat zapachów, dźwięków i obrazów, które 
wypełniają puszczę karpacką. W namiocie była m.in. okazja do rozwiązywania 
zgadywanek na temat rzadkich gatunków ptaków.
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Babiogórski Park Narodowy, podczas półgodzinnego wejścia na scenie, 
zapraszał do wspólnej zabawy i poznawania Babiej Góry. W namiocie BgPN 
była to okazja do sprawdzenia swojej wiedzy przyrodniczej w „Kole Fortuny” 
i „Zwierzęcych kalamburach” oraz szansa „Pakowania plecaka”. W namiocie od-
bywały się ponadto zabawy z układankami „Jaki to ptak?”, „Jaki to kwiat?”, czy 
też „Symbol BgPN”, gry w „Roślinne domino”, „Babiogórskie memory” czy też 
„Skojarzenia”. 

Magurski Park Narodowy zapraszał do poznania swojego parku narodo-
wego poprzez jego osobliwości przyrodnicze i geografi czne. Realizowano gry 
i zabawy inspirowane magurską przyrodą z wykorzystaniem naturalnych ele-
mentów. Odbywała się również gra zręcznościowa „orlikowy twister”.

W na miocie Tatrzańskiego Parku Narodowego dzieci budowały wielką 
makietę parku i poznawały zasady obowiązujące w parku, poznawały organizmy, 
jakie w nim występują. W namiocie i wokół niego było mnóstwo plakatów i eks-
ponatów, które można było dotknąć, obejrzeć i odkryć.

Namiot Uniwersytety Rolniczego prezentował laboratorium geomatyki, 
poznawanie sówek i sóweczek – labirynty, łączenie kropek i konkurs plastyczny.

Gośćmi specjalnymi Pikniku byli pracownicy Rocky Mountain National 
Park USA – Ben Bobowski i Rich Fedorchak. 

Dla rodzin, które odwiedziły Park Jordana, piknik był szansą na miłe i poży-
teczne spędzenie czasu w niedzielne przed i popołudnie. Była to z pewnością szansa 
wykorzystana, o czym świadczyły uśmiechnięte twarze dzieci, dziękujący rodzice, 
zadowoleni pracownicy małopolskich parków narodowych, szczęśliwi pracownicy 
i studenci Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.


