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To, co wyróżnia nas od wo-
lontariatu w innych parkach 
narodowych, to jego gene-
za. Zwykle parki publikują 
na swoich stronach inter-
netowych listę zadań  i prac 
do wykonania przez wolon-
tariuszy, podając określo-
ny  termin oraz  ilość osób 
niezbędną do realizacji tych 
prac i w ten sposób pozysku-
ją wolontariuszy. Wolontariat 
WPN natomiast  powstał jako 
inicjatywa oddolna. Potrzebę 
powstania grupy działają-
cej na rzecz parku zauważył 
Piotr Rubisz, który chodząc 
szlakami Wielkopolskiego 
Parku Narodowego  zbierał 
zalegające tam śmieci. Jego 
rozmowy z dyrekcją parku 

przyniosły efekt w postaci 
powołania wolontariatu na 
terenie  WPN.
Zatem od 10.01.2020 działa-
my oficjalnie. Pierwsza akcja 
grupy wolontariuszy poka-
zała, jak bardzo Wolontariat 
WPN odpowiada na potrze-
by parku (śmieci było dużo  
w różnych miejscach), a tak-
że na potrzeby społeczne 
– w krótkim czasie do Wo-
lontariatu przystąpiły ko-
lejne osoby, zorganizowane 
zostały liczne akcje sprzą-
tania. Tylko od września 2019 
do końca maja 2020  wolon-
tariusze przeprowadzili 30 
interwencji i akcji na terenie 
Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego.

Zebraliśmy wówczas oko-
ło 60 000 litrów odpadów, 
ujawniliśmy zrzuty śmieci, 
w tym gruzu, szkła, betonu 
komórkowego. Sprawdzali-
śmy też  stan infrastruktury 
turystycznej, zabezpieczali-
śmy miejsca niebezpieczne, 
takie jak stare studzienki 
kanalizacyjne. Patrole prze-
prowadzone przez naszych 
wolontariuszy ujawniły duże 
składowiska śmieci w bez-
pośrednim sąsiedztwie WPN. 
Ogromne ilości różnych od-
padów odkryliśmy w Ludwi-
kowie na terenie administro-
wanym przez Wojewódzkie 
Centrum Pulmonologii i To-
rakochirurgii. Po ponad roku 
naszych starań i interwencji 

 Inicjatywa oddolna
Od ponad dwóch lat na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego działa Wolontariat WPN. 

Kim są i czym zajmują się wolontariusze? Spróbujemy po krótce przybliżyć naszą działalność.

Magdalena Madajczyk-Głowacka
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śmieci w ilości 27 ton zo-
stały usunięte. To naprawdę 
nasz wielki sukces! Sporo 
śmieci zalegało też w pobli-
żu mosińskich Glinianek, na 
terenie graniczącym z WPN. 
6 września 2020 odbyła się 
wspólna akcja sprzątania, 
do której wraz z Wielkopol-
skim Parkiem Narodowym  
i Gminą Mosina zaprosiliśmy 
mieszkańców. Efekt – ponad  
4 tony zebranych śmie-
ci. Choć sprzątaliśmy już  
w różnych gminach leżących 
w otulinie WPN, to najwię-
cej akcji przeprowadziliśmy 
w gminie Mosina i w Pusz-
czykowie. Duża ilość miesz-
kańców i turystów oznacza 
bowiem dużą ilość śmieci, 
również tych podrzucanych 
do lasu.
Choć sprzątanie terenów 
parku i jego otuliny to na-
sza główna działalność, nie 
ograniczamy się tylko do 
tego. Naszym celem jest też 
szeroko pojęta edukacja – za 
pomocą mediów społeczno-
ściowych chcemy promować 
właściwe postawy, dbałość 
o przyrodę i środowisko,  
w jakim żyjemy. Podejmuje-
my współpracę ze szkołami, 
korzystając z tego, że w na-
szym gronie są nauczyciele 
i zaangażowani w szkołach 
swoich dzieci rodzice. Wie-
my, że przykłady pociągają, 
dlatego cieszy fakt, że w ak-
cjach wolontariatu uczestni-
czą rodzice ze swoimi dzieć-
mi. W przyszłości to oni będą 

naszymi najlepszymi amba-
sadorami.
Bierzemy udział w akcji Masz 
Głos Fundacji Batorego (edy-
cja 2021 i 2022). Dzięki temu 
uczymy się od innych, dzie-
limy doświadczeniami, mo-
żemy docierać z przekazem 
do szerszej, ogólnopolskiej 
społeczności, korzystamy ze 
wsparcia. Nasze działania 
były zauważone i docenio-
ne, otrzymaliśmy prestiżo-
wą nagrodę Super Głos. Inną 
formą promowania naszej 
działalności jest obecność 
na platformie Planet Heroes.
Podejmujemy również 
współpracę z lokalnymi sto-
warzyszeniami i grupami 
nieformalnymi w kwestiach 
zbliżonych do profilu naszej 
działalności. Interesuje nas 
nie tylko dziedzictwo przy-
rodnicze, ale też historyczne 
i kulturowe. Chętnie uczest-
niczymy w organizowanych 
spotkaniach, wykładach, 
spacerach przyrodniczych, 
wizytach w muzeach i pla-
cówkach kulturalnych, bo  
w ten sposób nie tylko po-

szerzamy swoją wiedzę, 
ale też zacieśniamy relacje 
i dbamy o dobrą atmosferę 
w grupie wolontariuszy. Są 
wśród nas osoby różnych 
profesji, o różnych zaintere-
sowaniach, w różnym wie-
ku, ale łączy nas zamiłowa-
nie do przyrody. Jesteśmy 
mieszkańcami aglomeracji 
poznańskiej i reprezentuje-
my wszystkie gminy leżące 
w bezpośrednim sąsiedz-
twie Wielkopolskiego Parku 
Narodowego. Zależy nam na 
tym, by to miejsce trakto-
wać z należytym szacunkiem  
i dbałością.
Zachęcamy do obserwowa-
nia naszych mediów spo-
łecznościowych: Facebook, 
Instagram, YouTube. Pole-
camy też naszą stronę wo-
lontariatwpn.blogspot.com, 
gdzie można znaleźć szcze-
gółowe informacje na temat 
naszych działań, liczne rela-
cje i odnośniki. Tam też moż-
na dowiedzieć się, jak zostać 
wolontariuszem Wolontaria-
tu WPN. Zapraszamy!

WO
LO

NT
AR

IA
T W

PN
 IN

IC
JA

TY
W

A
 O

D
D

O
LN

A


