
Sprawozdanie z działalności Wolontariatu WPN w 2022 r. 
 
 
 
Szanowni Państwo! 

 
Zakończyliśmy kolejny, trzeci rok działalności Wolontariatu WPN. Wypełniony 

był on licznymi akcjami sprzątającymi, ale udało się też uczestniczyć w innych 
interesujących inicjatywach jak np. akcje edukacyjne. 
 

W 2022 przeprowadziliśmy 6 większych akcji sprzątania Parku i otuliny oraz 
wiele mniejszych w ramach tzw. patrolu. Oprócz tego staramy się też popularyzować 
piękno WPN na różne sposoby oraz edukować – organizując lub uczestnicząc w 
akcjach edukacyjnych oraz pisząc i publikując na naszych licznych kanałach – naszej 
stronie internetowej http://wolontariatwpn.blogspot.com/, która osiągnęła właśnie 
17 000 odwiedzin oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, 
YouTube), na których mamy łącznie prawie 2 000 obserwujących. Jesteśmy też 
aktywni na wielu lokalnych i ogólnopolskich forach, które mają swoje znaczne 
zasięgi. Cieszą nas także wzmianki w mediach o naszych działaniach jak np. w Radio 
Emaus, Gazecie Mosińsko-Puszczykowskiej, Echu Puszczykowa, Głosie 
Wielkopolskim (linki do publikacji archiwizujemy na naszej stronie 
http://wolontariatwpn.blogspot.com/p/archiwum-linkow.html). 
Rozpoczęliśmy też regularną współpracę z Głos Puszczyka WPN, gdzie mamy stałą 
rubrykę. 
 

Dumni jesteśmy także z tego, że nasze działania zostały dostrzeżone na 
zewnątrz i w lutym 2022 r. otrzymaliśmy nagrodę Super Głos od Fundacji Batorego 
„za organizowanie sprzątania terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego  
w atmosferze współpracy mieszkańców, władz lokalnych i instytucji, a nie 
przerzucania się odpowiedzialnością.” 

 
Skład osobowy Wolontariatu WPN z roku na rok nieznacznie się zmienia, ale 

wiele osób działa w nim od początku istnienia. Łącznie liczba stałych wolontariuszy 
wynosi około 30 osób. Od tego roku zmieniła się też osoba koordynująca działania 
naszej grupy. Dotychczasowy koordynator – Piotr Rubisz przekazał tę funkcję mojej 
osobie. 
 
 
 



Akcje sprzątania 
 

W 2022 r. z terenów Parku Narodowego oraz granicznych usunęliśmy ponad 
100 120-litrowych worków śmieci oraz liczne odpady gabarytowe. Niezależnie od 
większych akcji, wolontariusze zbierali śmieci także indywidualnie utylizując je we 
własnym zakresie. 
 
Lista akcji sprzątających, które miały miejsce w 2022 r.: 
 
5 marca - akcja sprzątania na granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego i Krosinka 
oraz Ludwikowa. Efekt - 42 120-litrowe worki śmieci plus odpady wielkogabarytowe. 
25 kwietnia - dołączyliśmy do akcji VIII Sprzątanie Warty i Dorzecza organizowanego 
przez Fundację Ratuj Ryby. Działaliśmy w rejonie ujścia Wirynki do Warty. Udało się 
zebrać 35 120-litrowych worków śmieci. Jako sztab zajęliśmy też II miejsce  
w konkursie fotograficznym na reportaż z akcji. 
8 lipca – likwidacja składowiska opon w okolicach Szwedzkie Góry. 
17 września World CleanUp Day - 24 wolontariuszy zebrało 27 worków śmieci 
i większych odpadów, zlokalizowaliśmy też składowisko odpadów, które zostało 
zgłoszone (Mosina Pożegowo). 
30 października - uporządkowanie miejsca upamiętnienia powstańców 1848 r. 
znajdujące się na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego – Puszczykowo. 
 
Patrole: 
 
luty – patrol moreny ludwikowskiej i Kociołka, patrol tereny wokół Jeziora 
Dymaczewskiego, 
marzec – patrol okolic Jeziora Góreckiego – planowane uprzątnięcie tego terenu  
w najbliższym czasie, patrol okolic Trzebawia, 
kwiecień – patrol Puszczykowo, Wirynka, 
czerwiec – patrol jezioro Góreckie, Kociołek – początek sezonu wakacyjnego, 
lipiec – patrol – Jezioro Jarosławieckie, patrol okolic żwirowni Krosinko, 
sierpień – patrol Jezioro Góreckie, 
grudzień – patrol Osowa Góra, patrol okolic Sarnich Dołów. 
 
Śmieci usuwane są na bieżąco, utylizowane we własnym zakresie - głównie puszki 
i butelki (ok. 40 worków), czasami większe gabaryty, jak sprzęty domowe czy opony. 
 
 
 



Inne inicjatywy i wydarzenia: 
 
27 marca – zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego WPN, 
2 maja – Plener Fotograficzny na Łęgach Rogalińskich, 
13 czerwca – wyprawa w teren z dyr. Kurczewskim – płazy i pasy łąk, 
21 czerwca – spotkanie szkoleniowe z pracownikami Straży Parku, 
25 czerwca – ognisko podsumowujące sezon wiosenny (Osowa Góra), 
9 lipca – udział w wydarzeniu CIUCHY organizowanym przez Jadłodzielnia Mosina  
(o odpadach tekstylnych i recyklingu), 
25 września – rejs po Warcie (nagroda od Fundacji Ratuj Ryby), 
15 października – pomoc wolontariuszy przy rajdzie jubileuszowym WPN „Śladami 
lądolodu”, 
18 grudnia – ognisko zamykające sezon 2022 (Przystań Puszczykowo). 
 
Edukacja młodzieży 
 

W czerwcu oficjalnie zakończyliśmy projekt, na realizację którego 
otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 2 500,00 zł za pośrednictwem akcji Masz Głos 
Fundacji Batorego. Wsparcie działań skierowanych do dzieci i młodzieży 
finansowane było z darowizny Leszka i Tamary Kołakowskich. Beneficjentem naszych 
działań edukacyjnych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. bł. Edmunda Bojanowskiego 
w Luboniu SP1 w Luboniu. Z otrzymanej kwoty mogliśmy m.in. zakupić książki 
"Ekozachwytnik", pomoce dydaktyczne do pracy w terenie: zestaw porównawczy 
"Liście" oraz "Tropy zwierząt" do rozpoznawania i porównywania tropów zwierząt 
żyjących na terenie Wielkopolski (i nie tylko). Te bardzo dobrej jakości zestawy 
edukacyjne posłużą na dłużej. Projekt będzie kontynuowany, ponieważ szkoła 
podpisała porozumienie o współpracy z WPN. Ze strony Wolontariatu WPN za 
działania odpowiedzialne są Magdalena Madajczyk - Głowacka i Ewa Rubisz, na co 
dzień pracujące we wspomnianej szkole. 
  

Nadal uważamy, że Wolontariat WPN dobrze wpisał się w potrzebę społeczną 
dbania o ekosystem Parku Narodowego i bardzo dobrze wywiązuje się z tego 
zadania, dając pole do aktywizmu osobom z lokalnych społeczności, które chcą 
poświęcić swój wolny czas działając na rzecz WPN. Mamy wiele pomysłów i również 
w tym roku będziemy kontynuowali prace nad oczyszczeniem stref granicznych 
WPN. Mamy także w planach rozwinąć działalność edukacyjną w ścisłej współpracy 
z pracownikami Parku. Chcemy podnosić naszą własną wiedzę na temat przyrody 
Parku, a także włączać w mądre aktywności inne osoby zainteresowane przyrodą 
poprzez np. otwarte tematyczne spacery szlakami WPN. 



Serdecznie dziękujemy za owocną współpracę i poświęcony nam czas w roku 
2022 i liczymy na rozwój współpracy w roku bieżącym. Doceniamy wsparcie ze strony 
obu Dyrektorów, których decyzje umożliwiają nam realizację naszych pomysłów na 
akcje, które to są dla nas źródłem wielkiej satysfakcji. Dziękujemy także Pani Beacie 
Lis oraz Działowi Udostępniania Parku za wsparcie na co dzień oraz bezpośredni 
udział w naszych akcjach oraz pracownikom Straży Parku oraz leśniczym. 
Rozumiemy, że nasza aktywność wiąże się często z dodatkowymi obowiązkami, ale 
mamy nadzieję, że bilans tego „zamieszania” jest pozytywny dla Parku. 
 
Z poważaniem 
Maja Jabłońska – koordynatorka Wolontariatu WPN 
 
 

 


