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Dane statystyczne   pokazu-
ją, że ta forma niezarobkowej 
pracy staje się coraz bardziej 
popularna w naszym kra-
ju. Na terenie Polski 28,4% 
osób w wieku 15-89 lat an-
gażowało się w wolontariat  
w I kwartale 2022 r. Przecięt-
nie jedna osoba poświeciła na 
pracę w ramach wolontariatu 
10 godzin. Najwyższy udział 
wolontariuszy odnotowano 
wśród osób z wyższym wy-
kształceniem (36,7%). Nie-
spełna 2% wszystkich wolon-
tariuszy angażowało się na 
rzecz społeczeństwa, środo-
wiska naturalnego, miejsco-
wości. Tylko tyle  czy aż tyle? 
Nie odpowiemy na to pytanie, 
ale możemy powiedzieć, co 
jest motywacją naszych wo-
lontariuszy. Co powoduje, że 
chcą poświęcić swój wolny 
czas i energię na różne dzia-
łania?
W Wolontariacie WPN są 

osoby w różnym wieku, roz-
maitych zawodów, rodzice  
z dziećmi. Co roku podpisuje-
my umowy z WPN  o świad-
czenie wolontariatu. Grupa 
wolontariuszy liczy 30-40 
członków. Każdy angażuje 
się, jak chce, jak potrafi i jak 
może. Wśród nich są osoby, 
które włączają się jedynie 
w akcje sprzątania (te dają 
wymierny efekt i satysfakcję 
z wykonanego zadania, są 
formą swego rodzaju „rekre-
acji” na świeżym powietrzu), 
realizują inne zadania zleco-
ne przez Park (na przykład 
usuwanie roślin inwazyjnych, 
pomoc przy obrączkowa-
niu ptaków, sadzenie drzew), 
są też osoby, które pracują  
w Wolontariacie WPN nieja-
ko “na pełen etat”, jak grupa 
patrolowa złożona z kilku 
osób, które lokalizują zrzuty 
śmieci i sprawdzają stan in-
frastruktury, następnie prze-

syłają raporty do Straży Par-
ku, koordynator uzgadniający 
wszelkie działania pomiędzy 
stronami czy też osoba pro-
wadząca stronę internetową  
i strony w mediach społecz-
nościowych. Przykładamy 
wagę do tych ostatnich, gdyż 
dzięki temu, że mamy dość 
duże grono obserwatorów 
(jak na grupę o charakterze 
lokalnym), możemy trafiać  
z przekazem do wielu osób, 
budzić świadomość ekolo-
giczną i motywować innych 
do działania. Widzimy, że 
działania te są zauważane  
i — co cieszy — zaczynają 
mieć swoich naśladowców  
w okolicznych gminach. 
Jako grupa nieformalna bie-
rzemy udział też w różnych 
przedsięwzięciach, m.in.  
w akcji Masz Głos Fundacji 
Batorego czy Planet Heroes, 
współpracujemy ze szkołami. 
Do tej pory współorganizo-

Co gra w duszy 
wolontariuszy?
W ostatnich latach jesteśmy świadkami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, którego cechą jest 
m.in. to, że obywatele spontanicznie podejmują różne inicjatywy, są gotowi poświęcić swój czas, energię  

i środki  na rzecz innych osób, instytucji czy środowiska. Wolontariat, jako nieodpłatna praca, 
jest wyborem świadomym. 

Magdalena Madajczyk-Głowacka
Wolontariat WPN
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waliśmy spacer dla uczniów 
szkoły podstawowej w Kro-
sinku szlakami Wielkopol-
skiego Parku Narodowego 
połączony z akcją zbierania 
śmieci w lesie, zainicjowa-
liśmy szerszą współpracę 
Parku ze Szkołą Podstawową 
nr 1 w Luboniu, nakręciliśmy 
filmik edukacyjny z udziałem 
naszych najmłodszych wo-
lontariuszy, a na naszej stro-
nie powstała zakładka z ma-
teriałami edukacyjnymi. Bo 
edukacja jest ważna!
Dbałość o środowisko nie 
dotyczy tylko naszego po-
kolenia, musimy zadbać  
o młodych – podkreślają Ania 
z Marcinem, Agnieszka z Pio-
trem, Artur, Jakub, Justyna  
z Robertem, Marta. To dlate-

go na większość akcji sprzą-
tania przychodzą ze swoimi 
dziećmi. Ewa i Magda z ko-
lei realizują różne działania  
w szkole, w której pracują. Bo 
najlepiej oddziałuje się wła-
snym przykładem.
Wolontariat zaspokaja też 
potrzebę zrzeszania się, po-
znawania nowych osób dzie-
lących te same pasje, zainte-
resowania. Nasi członkowie 
od czasu do czasu spotykają 
się także na spacerach przy-
rodniczych czy fotograficz-
nych plenerach, biorą udział 
w prelekcjach i wykładach, 
w tym organizowanych spe-
cjalnie dla nas przez Wielko-
polski Park Narodowy, włą-
czają się w różne akcje na 
zaproszenie innych instytucji, 

stowarzyszeń, grup niefor-
malnych. Zainteresowanych 
szczegółami naszej dzia-
łalności odsyłamy na naszą 
stronę internetową. 
Podsumowując, wolontariusz 
WPN to osoba zaangażowana 
społecznie, kochająca przy-
rodę, niezgadzająca się na 
zaśmiecanie i niszczenie śro-
dowiska, skłonna poświęcić 
wolny czas zgodnie ze swy-
mi możliwościami, chęciami 
i kompetencjami, otwarta na 
współpracę, ciekawa.
Jeśli więc i Wam podobnie 
gra w duszy, nie wahajcie się 
i dołączcie do nas. O tym, co 
trzeba zrobić, by zostać wo-
lontariuszem Wolontariatu 
WPN, przeczytacie na naszej 
stronie.


