
DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU WIELKOPOLSKIEGO  
PARKU NARODOWEGO W ROKU 2021 

 
Wolontariusze w kolejnym roku swojej działalności wykazali się ogromną inicjatywą związaną                                     

z organizowaniem wielu akcji, które w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Akcji było sporo, podczas których wolontariusze 

wykonywali mnóstwo pracy przy ogromnym zaangażowaniu. O najważniejszych warto wspomnieć, 

gdyż stanowią one doskonałą inspirację do dalszych działań. 

1 stycznia 2021 - Pierwszy dzień nowego roku. Kilka osób spośród naszych wolontariuszy 

relaksacyjnie zawitało w różne części Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na ich stronach w mediach 

społecznościowych pojawiły się zdjęcia, niektórzy mieli szczęście uchwycić obrazki, które namalował 

lekki nocny mróz. 6 stycznia 2021 - patrol Wolontariatu WPN wyruszył w okolice Jeziora Kociołek. 

Tym razem  nie zebrali wielkich ilości śmieci. Za to nakierowywali turystów na szlaki, robili zdjęcia  

i ładowali akumulatory "w pięknych okolicznościach przyrody". 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 stycznia 2021 - Z nagrody zdobytej w  konkursie "Wielkopolska Otwarta na Wolontariat" 

zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w wysokości 4000 zł po 

odliczeniu podatku Wolontariat otrzymał 3600 zł. Z tej kwoty przeznaczono 830 zł na zakup 22 sztuk 

chwytaków. Dzięki temu zbieranie śmieci w Wielkopolskim Parku Narodowym będzie trochę 

łatwiejsze, szczególnie w trudno dostępnych miejscach. 16 stycznia 2021 - Lekki mróz, trochę śniegu 

i dobre towarzystwo, to jest to, co potrzebne wolontariuszom z Wolontariatu WPN w sobotnie 

przedpołudnie. Zimowe ładowanie akumulatorów na granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego w 

Puszczykowie. 27 stycznia 2021 - wolontariusze patrolujący teren Wielkopolskiego Parku 

Narodowego znajdują ślady bytności różnych stworzeń na tym terenie.  

 

 

 

 

 

 

 



28 stycznia 2021 - podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Puszczykowo Piotr 

Rubisz - koordynator Wolontariatu WPN, przedstawił w skrócie dotychczasową działalność, w tym 

również tę na terenach znajdujących się w obrębie miasta. Poruszony został problem zaśmiecenia 

terenów graniczących w Wielkopolskim Parku Narodowym. Omówiono plany dotyczące wspólnej 

organizacji akcji sprzątania. Do udziału w niej zaproszeni zostali mieszkańcy Puszczykowa.  

To zapowiedź szerszej współpracy między Miastem Puszczykowo a Wolontariatem WPN. 29 stycznia 

2021 - To, co bardzo sobie cenimy, to zaangażowanie wolontariuszy – rodziców z dziećmi. (Wiadomo, 

"czym skorupka za młodu nasiąknie..."). Tego dnia Artur z potomstwem oczyszczali tereny położone 

przy granicy WPN - Mosina-Krosinko. Korzyści wiele: czas spędzony razem, aktywność na świeżym 

powietrzu, edukacja i efekt: mniej śmieci w okolicy! 31 stycznia 21 - zimowy patrol - wolontariusze 

należący do Patrolu WPN często bywają w Wielkopolskim Parku Narodowym. Przemierzają różne 

części parku w poszukiwaniu miejsc wymagających interwencji. Dziś korzystali z wymarzonej zimowej 

aury. Poczynili kilka obserwacji, zdarzało się też życzliwie upominać turystów, którzy chyba zapomnieli 

o pewnych zasadach obowiązujących na terenie chronionym.   

Korzystajmy z uroków dawno niewidzianej zimy, ale respektujmy przyrodę i zasady , dzięki którym jest 

ona chroniona! 

27 lutego 2021 -  Wolontariat WPN rozpoczął sezon 2021, choć działania indywidualne wolontariuszy 

odbywały się bez zimowej przerwy. Wolontariusze odebrali również umowy z rąk dyrektora WPN, 

Zbigniewa Sołtysińskiego, który także uczestniczył w akcji. Wolontariuszom towarzyszyła też 

wspierająca nas w większości akcji Kierownik Zespołu ds. Udostępniania Parku p. Małgorzata 

Bręczewska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmienił się nieco skład ekipy, dołączyły do Wolontariatu nowe osoby, które serdecznie witamy                                 

w naszym gronie. Tak jak to miało miejsce w minionym sezonie, Wolontariat działa w podziale na 

grupy, w tym rodzinne. W bezpośrednim kontakcie zachowuje zasady reżimu sanitarnego. O tym 

wszystkim zawsze przypomina planujący akcje koordynator Piotr Rubisz.  

4 marca 2021 - Wolontariat WPN przystąpił do akcji Masz 

Głos. W czasie spotkania on -line, Wolontariat uzyskał 

akceptację dla pomysłów na działania w ramach 

wspomnianej akcji. Dzięki temu otworzyły się przed nimi 

nowe wyzwania i nowe perspektywy współpracy. O planach i 

działaniach  w ramach akcji Masz Głos spływały informacje na 

bieżąco.  



13 marca 2021 - dwie grupy wolontariuszy sprzątały tereny WPN położone w okolicy Szreniawy. 

Miejsce to jest popularne wśród turystów i okolicznych mieszkańców, tu bowiem znajduje się wieża 

- Mauzoleum Bierbaumów oraz Muzeum Rolnictwa. 18 marca 2021 - "Kroki w akcji" to tytuł 

dzisiejszych warsztatów w programie Masz Głos, do którego przystąpił Wolontariat WPN.  

W spotkaniu na platformie Zoom uczestniczyli Magdalena i Artur. Poznaliśmy przedstawicieli 

niektórych organizacji z  województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego biorących 

udział w programie, wymieniliśmy doświadczenia i opracowywaliśmy plany działań. Trzygodzinne 

warsztaty okazały się prawdziwą burzą mózgów! 19 marca 2021 - Dzisiaj Artur i Jakub odwiedzili 

obszar ochrony ścisłej "Pojniki". Jak mogli się przekonać, niektórzy mylą pojęcie rezerwatu  

z rezerwuarem śmieci. 27 marca 2021 - W sobotę 27 marca działali razem z Mosińską Koleją 

Drezynową, która w tym dniu przygotowywała tory do sezonu turystycznego. Natomiast w 

ograniczonej ( z konieczności ) liczebnie grupie nasi wolontariusze  pracowali na terenie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego w rejonie dawniej linii kolejowej wiodącej z Mosiny-Pożegowo 

do stacji Osowa Góra. Linią tą już nie kursują pociągi, ale w sezonie turystycznym jest wykorzystywana 

przez Mosińska Kolej Drezynowa – MKD. Zanim drezyny wyruszą na swój szlak, trzeba przygotować 

tory. Tym zajęła się MKD. Wolontariusze natomiast sprzątali tereny  wzdłuż torowiska położone na 

terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 20 kwietnia 2021 - Specjalne platformy zmontowane 

przez Wolontariat WPN ułatwią ptakom budowę gniazd. Pierwszy etap realizacji miał miejsce  

7 marca. Artur Jakub i Maciej wykonali solidne konstrukcje, a dziś Jakub i Piotr osadzali na nich 

wiklinowe platformy. Po wodowaniu posłużą ptakom do budowy gniazd. Kolejny etap, to puszczenie 

ich na wodę. Etap ten został zrealizujemy wspólnie z pracownikami Wielkopolskiego Parku 

Narodowego.  

 

 

 

 

 

 

 

21 kwietnia 2021 - Piotr Rubisz otrzymał nominację w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego 

"Osobowość Roku" w kategorii Działalność społeczna i charytatywna. 24 kwietnia 2021 - Wolontariat 

WPN wziął udział w ogólnopolskiej akcji VII Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia 2021. 

Nasze działania to efekt współpracy z fundacją Ratuj Ryby, która jest głównym organizatorem 

wspomnianej akcji. W tym roku odbywała się ona pod patronatem WWF i objęła swoim zasięgiem 

wiele miejscowości leżących nad Wartą. My braliśmy udział w akcji po raz drugi i  sprzątaliśmy brzeg 

rzeki między Puszczykowem a Puszczykówkiem, który stanowi wschodnią granicę Wielkopolskiego 

Parku Narodowego.  

 

 

 

 

http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/mauzoleum_bierbaumow.html
http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/
http://www.naszedrezyny.pl/pl/
http://www.naszedrezyny.pl/pl/
https://fb.me/e/1zChm6I6F
http://ratujryby.pl/


6 maja 2021 – na Jeziorze Wielkowiejskim leżącym na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego 

zostały zwodowane platformy lęgowe przygotowane przez wolontariuszy Wolontariatu WPN. 

Wcześniej Maciej, Artur, Jakub oraz Piotr przygotowywali drewniane konstrukcje, montowali na nich 

wiklinowe platformy, a dziś Artur i Marta uczestniczyli w ich wodowaniu. Posłużą rybitwom, które tu 

gniazdują. 8 maja 2021 - Pracowita sobota! Wolontariusze budują kolejne platformy lęgowe dla 

rybitw, tym razem zainstalowane zostaną na Jeziorze Witobelskim, nad które już nadciągnęły te ptaki. 

11 maja 2021 - "Zespół wespół". Jeszcze w tym tygodniu kolejne platformy lęgowe zostaną 

zwodowane na wodach jeziora w WPN.  

 

 

 

 

 

 

 

17 maja 2021 - odbyło się spotkanie online przedstawicieli organizacji i grup nieformalnych 

działających w ramach tegorocznej edycji akcji Masz Głos w obszarze ochrona środowiska. Było to 

pierwsze, organizacyjne spotkanie uczestników akcji z całej Polski. Mogliśmy się poznać, wymienić 

doświadczeniami, porozmawiać w mniejszych zespołach, wspólnie zastanowić się, jakie mogą być 

rozwiązania niektórych problemów, z jakimi na co dzień się spotykamy. Wolontariat WPN na 

spotkaniu reprezentowali Artur Nadolny i Magdalena Madajczyk-Głowacka. 20 maja 2021 -  W dniu 

tym odbyło się spotkanie wolontariuszy dr. Rafałem Kurczewskim, zastępcą dyrektora ds. ochrony 

przyrody  Wielkopolskiego Parku Narodowego. Jako że dr. Kurczewskiemu najbliższa jest 

herpetologia, podczas pierwszego wykładu Wolontariusze poznali gatunki płazów ze szczególnym 

uwzględnieniem tych, które można zaobserwować na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

Dowiedzieli się również, jakie działania są podejmowane w WPN dla ochrony ich siedlisk oraz jakie 

badania i w jakim celu  przeprowadza się nad tą grupą zwierząt. 🐸  Było to pierwsze spotkanie z 

zaplanowanego cyklu wykładów i wypraw terenowych. 23 maja 2021 – o poranku grupa 

wolontariuszy wyruszyła w kierunku Jeziora Jarosławieckiego w poszukiwaniu śmieci. Towarzyszył im 

leśniczy z Wir, Dariusz Krupiński. Po raz pierwszy okazało się, że śmieci nie ma tak wiele, choć jednak 

pięć niepełnych worków się zebrało. 24 maja 2021 - Dzisiaj odbył się od dawna planowany spacer. 

Nie udało się wybrać do Wielkopolskiego Parku Narodowego w pierwszy dzień wiosny, bo wówczas 

do szkół powróciła nauka zdalna. Tym razem było to możliwe i spacerem uczczono Światowy Dzień 

Parków Narodowych. Pierwszoklasistom towarzyszyli nasi wolontariusze, Ania i Artur, którzy są 

rodzicami uczniów i chętnie współpracują ze szkołą. 24 maja, w Dniu Parków Narodowych, uczniowie 

klas pierwszych Szkoły Podstawowej „Pod Lipami” w Krosinku wraz z wolontariuszami WPN Anną 

Matusiak i Arturem Nadolnym wybrali się na ponad 2-godzinny spacer do Wielkopolskiego Parku 

Narodowego, a dokładnie na taras widokowy „Szwedzkich Gór”. Dzieci chętnie słuchały dźwięków 

lasu, pytały o różne rośliny, ochoczo maszerowały. Co jakiś czas w milczeniu słuchaliśmy śpiewu 

ptaków. Przy okazji zebrano pełną torbę śmieci. 26 maja 2021 -  Wolontariat WPN zajął pierwsze 

miejsce w konkursie fotograficznym organizowanym przez fundację Ratuj Ryby w ramach 

ogólnopolskiej  akcji sprzątania brzegów Warty! Gratulacje!  

https://www.maszglos.pl/


19 czerwca 2021 - W sobotę 19 czerwca podjęto akcję, która ma zwrócić uwagę na inne śmieci, 

których jest bardzo dużo: kapsle od butelek oraz niedopałki. Małe śmieci, duży problem! 

Wolontariusze wyruszyli na ścieżki turystyczno-edukacyjne, miejsca wypoczynku i parkingi, gdzie tego 

typu odpadów jest najwięcej. 26 czerwca 2021 – Idąc za ciosem, wolontariusze ponownie podjęli 

akcję zbierania niedopałków i kapsli. Przekonali się, że wszędzie  jest ich bardzo dużo.  

10 lipca 2021 -  W końcu udało nam spotkać się poza akcją sprzątania! Poniżej kilka kadrów ze 

spotkania integracyjnego przy ognisku na terenie stacji turystycznej Osowa Góra, w którym wzięli 

udział wolontariusze i członkowie ich rodzin. 

 

 

 

 

 

 

W trakcie spotkania wolontariusze podziękowali p. Małgorzacie Bręczewskiej z Wielkopolskiego 

Parku Narodowego za organizację oraz za zaangażowanie w sprawy związane z Wolontariatem Parku. 

Posiłek, rozmowy, zabawa, piękna pogoda i świetne miejsce wypoczynkowe, to doskonały sposób                                       

na zafundowanie wspólnej dawki relaksu. 25 lipca 2021 - Jedną z czynności, jakich podejmują się 

wolontariusze z naszego patrolu, jest sprawdzanie stanu infrastruktury turystycznej. Artur przyjrzał 

się ścieżce dydaktycznej i tarasowi widokowemu na Szwedzkich Górach. 25 lipca 2021 - W ubiegłym 

miesiącu zostaliśmy poproszeni o pomoc w akcji, jaką przeprowadziła grupa Polish Crane Research 

Group badająca życie żurawi, ich migracje i rozmnażanie. Ptaki te upodobały sobie niektóre rejony 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, gdzie znajdują dogodne dla siebie siedliska. Jednak, jak mogli 

się o tym przekonać nasi wolontariusze Artur, Edyta, Maja i Piotr, złapanie żurawia w celu poddania 

go badaniom nie jest takie proste! W niedzielny poranek 27 czerwca należało wstać o świcie, by udać 

się w teren, wysłuchać szeregu instrukcji, przedrzeć się przez leśne ostępy i pola. Ciekawie było 

przyjrzeć się z bliska pracy ornitologów nad tymi majestatycznymi, objętymi całkowitą ochroną 

ptakami. 29 lipca 2021 - Latem ubiegłego roku wolontariusze patrolujący tereny Wielkopolskiego 

Parku Narodowego napotkali olbrzymie ilości śmieci wokół szpitala w Ludwikowie. Sam szpital,  

z ciekawą historią i zabytkową architekturą, wpisujący się w leśne otoczenie, pięknie 

wyremontowany, cieszy oko. Obecnie należy on do Wielkopolskiego Centrum Pulmunologii  

i Torakochirurgii w Poznaniu, a podmiotem tworzącym Centrum jest Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego. Szpital leży na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Co zastali 

wolontariusze w niewielkim oddaleniu od szpitalnych budynków?   

https://www.facebook.com/PolishCraneResearchGroup/?__cft__%5b0%5d=AZVNcjLPMsxXCERLmr5pPlAca1kRc3uZ5AKAh45i7N3RL34I_YFoYFuAKi5QyeSTCk-gIty0HbS1VkMt4ZjcTl3nZWX0MHjEF5wX5To5ugheBOzmZQQHKrBeRwb-_sceGtUAYoHb7fevLCrL4Uc1I1Aj&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/PolishCraneResearchGroup/?__cft__%5b0%5d=AZVNcjLPMsxXCERLmr5pPlAca1kRc3uZ5AKAh45i7N3RL34I_YFoYFuAKi5QyeSTCk-gIty0HbS1VkMt4ZjcTl3nZWX0MHjEF5wX5To5ugheBOzmZQQHKrBeRwb-_sceGtUAYoHb7fevLCrL4Uc1I1Aj&__tn__=kK-R
https://wcpit.pl/pl/szpital-w-ludwikowie
https://wcpit.pl/
https://wcpit.pl/
https://www.umww.pl/start
https://www.umww.pl/start
https://www.wielkopolskipn.pl/


19 sierpnia 2021 - przedstawiciele Wolontariatu WPN (koordynator Piotr Rubisz, Jakub Piotrowski  

i Magdalena Madajczyk-Głowacka) spotkali się w Ludwikowie z zastępcą dyrektora ds. Techniczno-

Eksploatacyjnych Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, p. Jarosławem 

Fijałkowskim oraz kierownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego, p. Przemysławem Podemskim 

w sprawie zalegających na przyszpitalnym terenie różnego rodzaju odpadów. Wolontariusze wskazali 

najbardziej zaśmiecone miejsca, które wymagają interwencji, gdyż stanowią zagrożenie dla ludzi  

i zwierząt. Po dokonaniu wizji lokalnej na terenie należącym do szpitala wstępnie omówiono plan  

i możliwości działania w celu usunięcia śmieci. 4 września 2021 - W sobotę 4 września wolontariusze 

powrócili do regularnych akcji po wakacjach. Tym razem zbierano śmieci wzdłuż szlaku prowadzącego 

do Kątnika i uzbierało się niemało. 15 września 2021 - Po raz drugi wolontariusze mogli wieczorem 

wysłuchać prelekcji na temat zwierząt, prowadzonej przez zastępcę dyrektora ds. przyrody 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, Rafała Kurczewskiego. W spotkaniu, które odbyło w siedzibie 

Dyrekcji i Centrum Edukacji Ekologicznej WPN brali również udział pracownicy Parku. Tym razem 

prelekcja dotyczyła ciekawych faktów i anegdot o gadach 🐢🦎🐍, w tym również tych żyjących na 

obszarze WPN, a także zagrożenia, jakie na nie czyhają i sposoby ochrony gatunków zagrożonych 

wyginięciem. 

 

 

 

 

 

 

20 września 2021 - Dzieje się w Mosinie! Wolontariusze otrzymali zaproszenie od Jadłodzielni - 

Mosina do udziału w tworzeniu właśnie powstającego muralu ECO_MUR_ALL Mosina dla klimatu. 

Wolontariusze  chętnie przyjęli zaproszenie, tym bardziej, że jego ekologiczna tematyka jest im bliska. 

Do prac przystąpili Artur i Jakub, i „coś tam zmalowali”. 27 września 2021 – odbyła się akcja sprzątania 

na terenach granicznych Miasto Puszczykowo i Wielkopolski Park Narodowy. W akcji wzięła udział 

grupa wolontariuszy, wśród nich osoby, które niedawno zasiliły szeregi Wolontariatu. (Witamy!) 

Towarzyszył im też radny Rady Miasta Puszczykowa Maciej Krzyżański. Wybrane przez nich rejony 

Miasta Ogrodu objęte akcją okazały się bardzo zaśmiecone!  

10 października 2021 - młodzi wolontariusze 

wcielili się w aktorów. Kręcili sceny do 

pierwszego z serii filmów edukacyjnych. Za ich 

pomocą chcieli przybliżyć dzieciom tematy 

związane z przyrodą i ekologią. Pierwsze 

odcinki poświęcone były mieszkańcom lasu. 

Filmiki pojawiły się na kanale YouTube i były 

rozpowszechniane za pomocą mediów 

społecznościowych, wysyłane do szkół, gdzie 

mogły służyć jako nietuzinkowy materiał 

edukacyjny.   

 

https://www.facebook.com/events/576460927018462/?__cft__%5b0%5d=AZUS7tiZ3DVXEZdC4jsB8fPnx1yyFeaz3jg4QOjRQsKXTpUV9MJkDK5Ac16GvCDsVhWjsVpi4LWwHrZttuGY_cFnF4ZgLKAZZKluxNoH52PReiOResfsCgsJG5096qRSh292QjT9qblQCNT9OUY2GTH4q5s2VC1XmJKMkoMeOYFl6zq0mYH_wwn9E0qoRnuBiwqbOE24D4KDAnpmd6mjD0h9&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/576460927018462/?__cft__%5b0%5d=AZUS7tiZ3DVXEZdC4jsB8fPnx1yyFeaz3jg4QOjRQsKXTpUV9MJkDK5Ac16GvCDsVhWjsVpi4LWwHrZttuGY_cFnF4ZgLKAZZKluxNoH52PReiOResfsCgsJG5096qRSh292QjT9qblQCNT9OUY2GTH4q5s2VC1XmJKMkoMeOYFl6zq0mYH_wwn9E0qoRnuBiwqbOE24D4KDAnpmd6mjD0h9&__tn__=-UK-R
https://www.youtube.com/channel/UCC9jzdL-P-4pFHoOvX40Rqw


17 października 2021 - na zaproszenie Natalii Adamczyk prowadzącej warsztaty i spacery 

terapeutyczne Leśna Ścieżka członkowie wolontariatu wybrali się na spacer, by zanurzyć się w lesie 

przy użyciu wszystkich zmysłów. Pani przewodniczka opowiedziała nam, czym jest shinrin-yoku, czyli 

"kąpiel leśna", jak najlepiej "podłączyć się pod naturę" i skorzystać ze wszystkich dobrodziejstw lasu. 

Miały w tym pomóc m.in. ćwiczenia angażujące zmysły, jak wzrok, dotyk, słuch czy powonienie. Ten 

trening uważności pozwolił nie tylko zrelaksować się i odprężyć, ale i dostrzec w otoczeniu szczegóły, 

na które czasem nie zwraca się uwagi.  

 

 

 

 

 

24 października 2021 - wolontariusze porządkowali miejsce pamięci znajdujące się na terenie 

Wielkopolskiego Parku Narodowego, jakim są symboliczne mogiły powstańców z 1848 roku.  

Zrobione w poprzednim sezonie przez Natalię skrzyneczki na kwiaty zostały wyczyszczone                                                

i zaolejowane przez Piotra, a dziś obsadzone wrzosami. Grupa wolontariuszy usunęła warstwy 

opadłych liści i chwastów, więc miejsce jest gotowe na dzień 1 listopada, kiedy to jak co roku będą je 

odwiedzać okoliczni mieszkańcy. Przy okazji apelujemy o nieskładanie w tym miejscu zniczy, które 

mogą spowodować pożar lasu.  30 października 2021 - Wolontariusze przybyli na spotkanie  

z Kamilem Karaśkiewiczem, któremu towarzyszył Dawid Niedbała. Kamil Karaśkiewicz, leśniczy 

obwodu ochronnego Górka Wielkopolskiego Parku Narodowego, to prawdziwy pasjonat ornitologii. 

Zawiódł nas nad Jezioro Witobelskie, gdzie mogliśmy oglądać piękny spektakl wyreżyserowany przez 

Naturę. Oto oświetlane promieniami wschodzącego 

słońca nadlatywały z krzykiem gęsi i siadały na 

wodach jeziora. Wśród nich były liczne 

przedstawicielki gatunku gęsi białoczelnej i gęsi 

tundrowej. Pojawiły się też kormorany, nieliczne 

czaple perkozy... Bardzo dziękujemy za tę możliwość 

obserwacji i przekazanie nam wiadomości z zakresu 

ornitologii. Jesteśmy chętni do udziału w kolejnych 

spotkaniach dotyczących fauny i flory WPN.  

3 listopada 2021 - Maciej Piotrowski, jeden z naszych najmłodszych wolontariuszy, uczeń klasy 5b 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie , na prośbę swojej wychowawczyni przedstawił prezentację na 

temat Wolontariatu WPN na forum klasy. Opowiedział o tym, czym zajmują się wolontariusze, jak 

można dołączyć do Wolontariatu WPN pokazał niektóre z naszych filmów dokumentujących akcje 

sprzątania, a także przekazał kilka informacji i ciekawostek na temat Wielkopolskiego Parku 

Narodowego. 7 listopada 2021 - W sobotę 6 listopada br. 

grupa wolontariuszy sadziła drzewa na terenie Obwodu 

Ochronnego Osowa Góra. Pod okiem leśników dosadzaliśmy 

dęby, lipy i graby. Niech rosną wysoko! 18 listopada 2021 - 

Nasi wolontariusze sprzątają przez cały rok, ale chętnie 

dołączyliśmy do akcji 28. Sprzątanie Świata i przesłaliśmy 

swój raport. Wspieramy każde działanie prowadzące do 

zmniejszenia ilości odpadów w naszym środowisku. 

https://www.facebook.com/sciezkawlas/?__cft__%5b0%5d=AZVdqGWlL4vOP1oT92BbOjMcM7t874lDPpPS4jqPnlSg1VXlzWRQw0YWNWRfIWm_nbSO-7-UhS79020kUh9bqY_3fU2G14lhZiSPeB8zQ9mKTUT2nuHY7xVM50GbbGLLz85LRHLIlmkCjR1BYVeysTjxNrrppVOlRV8jKRG7-l9wR_Q7ULLu3Ta9Uj3bpc2tOs0&__tn__=kK-R
https://naszaziemia.pl/ssp2021/


28 listopada 2021 - "Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę". A kto sieje żołędzie, ten patrzy, jak silne dęby 

rosną. 27 listopada grupa wolontariuszy przystąpiła do kolejnego zadania, jakim było wysiewanie 

nasion dębu w obwodzie ochronnym Wypalanki.   

 

 

 

 

 

 

 

29 listopada 2021 - Dzisiaj w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego z inicjatywy Wolontariatu 

WPN odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział 

koordynator Wolontariatu WPN Piotr Rubisz i nasze 

wolontariuszki, na co dzień nauczycielki Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Luboniu, Magdalena Madajczyk-

Głowacka i Ewa Rubisz oraz Beata Lis i Natalia 

Napiórkowska z Zespołu ds. Udostępniania Parku. 

Spotkanie dotyczyło trójstronnej współpracy  

w dziedzinie edukacji. Podjęto wstępne działania                                 

i ustalenia w celu zapewnienia szerszej współpracy 

między wymienionymi podmiotami.  

19 grudnia 2021 - W szarości dnia zrobiło się dziś w Wielkopolskim Parku Narodowym kolorowo za 

sprawą świątecznych akcentów. To wolontariusze z Wolontariat WPN wybrali się na przedświąteczny 

spacer nad Jezioro Góreckie. Towarzyszyły im Beata Lis i Natalia Napiórkowska z WPN. Było wesoło, 

ciekawie ( dziękujemy p. Beacie Lis za informacje o Parku) i smacznie (Ewa, piernik z orzechami pekan- 

niebo w gębie!) Odrobina relaksu przydała się wszystkim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: źródło: https://www.facebook.com/wolontariat.WPN/. Osoby znajdujące się na zdjęciach wyraziły zgodę na ujawnienie 

ich wizerunku w celu uzupełnienia sprawozdania do Kroniki WPN 2021 (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych). 

https://www.facebook.com/wolontariat.WPN/?__cft__%5b0%5d=AZVPs89My1eJII1-NYI439VZj_Ssxnf1ejioV-yBL_RcL56ck1_K7c151sAepgTdUDKQTBBsMwlC4QPxGq-mquq1-HlaXbngGy4IduPhb8FXghMy-fWVR9eRifx5GbWYj_RuF4HZOA1FZofk8ey3mr-bxcqOPT0kmIGtbpdoiYTZgg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/wolontariat.WPN/

