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Porozumienie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym 

Gmina Mosina w marcu 2022r. podpisała z Wielkopolskim Parkiem Narodowym porozumienie 

na mocy, którego strony deklarują współpracę przy tworzeniu kolejnych odcinków cyklu filmowego 

„Mosina – NATURAlnie piękne miejsce” oraz rozpoczęcie od tego roku wydawania przez WPN we 

współpracy z Referatem Promocji i Kultury UM Mosina kwartalnika przyrodniczo-edukacyjnego. Strony 

ustaliły, że kwartalnik ukazywać się będzie w wersji elektronicznej, treści opracowywane będą przez 

Park, Gmina Mosina natomiast będzie miała możliwość publikować swoje treści o tematyce: ochrony 

środowiska, turystycznej, historycznej związanej m.in. z działalnością z WPN. Skład graficzny 

kwartalnika należeć będzie do Referatu Promocji i Kultury. Strony z tytułu porozumienia nie ponoszą 

kosztów finansowych.  

Cykl „Mosina NATURAlnie piękne miejsce” jest to cykl filmowy, który ma na celu skierowanie uwagi 

mieszkańców, turystów oraz zainteresowanych - w kierunku tego, co wyróżnia Gminę 

Mosina – w kierunku bogactwa przyrodniczego. Mosina leży w otulinie Wielkopolskiego Parku 

Narodowego -  na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, dwóch Nadleśnictw: Babki 

oraz Konstantynowo, mamy tu również tereny Natura 2000. Cykl realizowany jest od stycznia 2021r. 

samodzielnie przez pracowników Referatu Promocji i Kultury UM Mosina z Wielkopolskim Parkiem 

Narodowym, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Nadleśnictwami. 

Zależy nam aby Wielkopolski Park Narodowy – jedyny Park Narodowy w Wielkopolsce zajmujący tak 

szeroki obszar na tym terytorium wyłącznie – kojarzony był turystycznie głównie z Gminą Mosina. 

Chcemy zwrócić uwagę osób odwiedzających Park, że Gmina Mosina, która stanowi otulinę Parku,  

oferuje ciekawą ofertę dla tych, którzy odwiedzają Park. Chcemy również podnosić świadomość 

przyrodniczą mieszkańców i uwrażliwiać ich na funkcjonowanie Parków Narodowych w Polsce, poprzez 

edukację.  
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