
Od 2020 roku oficjalnie rozpoczął swoją działalność WOLONTARIAT 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

 
 

 
Pod koniec roku 2020 Wolontariat WPN przedstawił sprawozdanie, z którego wynika,                                
że prężnie zaangażował się w sprawy związane z ochroną przyrody. 
Sprawozdanie z działalności wolontariatu WPN zostały zaczerpnięte ze strony: 
http://wolontariatwpn.blogspot.com/2020/12/podsumowanie-dziaan-wolontariatu-wpn-w.html 
 
W tym roku skupiliśmy się przede wszystkim na pracach związanych z oczyszczaniem Parku 
Narodowego, a więc i gmin, na których obszarze leży, z zalegających w wielu miejscach śmieci. Ze 
względu na ich dużą ilość i powszechne zaśmiecenie lasów w Polsce, prace te będziemy także 
kontynuowali w przyszłym roku.  

 W efekcie 27 akcji i interwencji doprowadziliśmy do usunięcia z Parku Narodowego około  
140 000 litrów śmieci oraz około 12 ton innych odpadów (gruz, stłuczka szklana itp.). 
Jednocześnie z szerszymi akcjami prowadziliśmy działania indywidualne, w czasie których 
poszczególni wolontariusze zebrali dodatkowo około 15 000 litrów śmieci. W akcjach wzięło 
udział 49 wolontariuszy. Wspierali ich także mieszkańcy gmin z okolic WPN. 

 Odkryliśmy i zabezpieczyliśmy wiele miejsc niebezpiecznych takich jak np. stare studzienki 
kanalizacyjne stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. 

 Prowadziliśmy monitoring infrastruktury turystycznej na szlakach turystycznych 
 i doprowadziliśmy do jej choćby tymczasowych, napraw. 

 Z terenów leśnych Parku Narodowego zebraliśmy kilkadziesiąt uszkodzonych budek 
lęgowych, z których część zostanie przez nas wyremontowana w miesiącach zimowych. 

 otulinie WPN, bezpośrednio u podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne obszary. 

 Stworzyliśmy dynamicznie rozwijająca się stronę internetową 
https://wolontariatwpn.blogspot.com, w ramach której prowadzimy także działalność 
edukacyjną. Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, w prasie, radiu i telewizji.  

 
Pomimo trudnych warunków wynikających z obostrzeń związanych z epidemią udało się nam 
bardzo wiele zrobić dla ekosystemu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nie byłoby                                   
to możliwe bez zaangażowania wolontariuszy, którym w tym miejscu dziękuje za rok ciężkiej pracy. 
Wśród nich są ludzie w różnym wieku i różnych profesji. Budujący jest fakt, że razem                                    
z nimi w akcjach uczestniczą ich dzieci. To pozwala mieć nadzieję, że choć u części młodego 
pokolenia zaszczepimy miłość do natury i poczucie konieczności dbania o nią. 
 
Ponieważ nigdy wcześniej w Wielkopolskim Parku Narodowym nie istniała organizacja podobna do 
Wolontariatu WPN, działająca na tak dużą skalę i przy jednoczesnym zaangażowaniu wielu 
ludzi  oraz instytucji, pragnę  złożyć podziękowania osobom, które w mijającym roku w różny 
sposób nas wspierały, umożliwiały realizację naszych przedsięwzięć i przyczyniły się do rozwoju 
Wolontariatu WPN.  
 
Dziękuję za wsparcie i współpracę Dyrektorowi Wielkopolskiego Parku Narodowego Panu 
Zbigniewowi Sołtysińskiemu, Panu Dyrektorowi Rafałowi Kurczewskiemu.  
W sposób szczególny dziękuję Pani Kierownik Zespołu d.s. Udostępniania Parku, Małgorzacie 
Bręczewskiej, która z ramienia WPN bezpośrednio współpracuje z naszym Wolontariatem.  
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Dziękuję Straży Parku, na której pomoc w czasie akcji zawsze mogliśmy liczyć i innym pracownikom 
WPN, którym i w tym roku współpracowaliśmy. Kolejne podziękowania kieruję do Burmistrza 
Gminy Mosina Pana Przemysława Mielocha, pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz 
Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzaty Kaptur. Dziękuję także Straży Miejskiej  
w Mosinie oraz pracownikom ZUK, którzy odbierali od nas worki z zebranymi odpadami. Pomimo 
obostrzeń pandemicznych w tej gminie udało się zorganizować dużą akcję sprzątania strefy 
granicznej WPN, w czasie której zebrano prawie 5 ton odpadów! Dziękuję wszystkim mieszkańcom 
Mosiny i okolic, którzy wzięli w niej udział.  

Dziękuję Burmistrzowi Puszczykowa Panu Andrzejowi Balcerkowi, pracownikom UM 
Puszczykowo oraz radnym tego miasta za wsparcie działań Wolontariatu na terenie gminy. Bez 
niego nie moglibyśmy skutecznie oczyścić tej części Wielkopolskiego Parku Narodowego.  
Dziękuję Wójtowi Gminy Komorniki Panu Janowi Brodzie za wsparcie w usunięciu zrzutów betonu 
oraz Pani Sołtys Wir Katarzynie Wójcik za otwarte podejście do rozwijania współpracy  
z Wolontariatem WPN.  

Dziękuję także politykom, którzy niezależnie od różnicy poglądów wspierali nasze działania. 
Szczególnie dziękuję Senatorowi Rzeczypospolitej Panu Marcinowi Bosackiemu za poparcie 
naszego działania i udział w akcji sprzątania. 

Dziękuję władzom samorządowym Powiatu Poznańskiego, w tym Panu Przewodniczącemu 
Mirosławowi Wielochowi oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego.  
 
Podziękowania kieruję także do dziennikarzy z „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej”, „Echa 
Puszczykowa”, „Informatora Mosińskiego” Gazety Lubońskiej, Głosu Wielkopolskiego, telewizji 
WTK, TV Polsat News, PTV-3, Powiatowej 17 oraz lokalnych i ogólnopolskich rozgłośni radiowych 
czy portali internetowych. Dzięki ich materiałom na temat Wolontariatu WPN i problemu 
zaśmieconych lasów informacja o tym mogła dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.  
 
Dziękuję również osobom prywatnym i firmom, które wsparły nas ofiarowując worki                                  
na śmieci (co przy ich dużej ilości ma ogromne znaczenie), a także wspomogły w trakcie transportu 
zebranych odpadów do miejsc utylizacji.  

Wierzę, że nasza działalność już w istotny sposób przyczyniła się do zmniejszenia ilości odpadów 
na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego, do zwrócenia uwagi na problem lokalnym 
władzom.  

O tym, że tak się stało świadczy ich zaangażowanie we wsparcie naszych działań. Wierzę także, że 
wielu członków lokalnych społeczności również doceni naszą pracę i swą postawą czy aktywnością 
również przyczynią się do zmiany sytuacji w Wielkopolskim Parku Narodowym i gminach, w których 
mieszkają.  

Sprawozdanie sporządził i przedstawił 

Koordynator Wolontariatu WPN  
Piotr Rubisz 
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