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Jubileuszu
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – tak zdecydował uchwałą Sejm

RP. To także rok, w którym przypada 100. rocznica wybuchu zwycięskiego powstania wielkopolskiego 1918 –
1919. Te dwa ważne jubileusze zbiegają się z naszą lokalną, historyczną rocznicą, 170-leciem Rzeczypospolitej
Mosińskiej.
3 maja 1848 r. w Mosinie doszło do wystąpień, w trakcie których na wezwanie mieszkańców przybył Jakub
Krauthofer-Krotowski wraz ze swoim powstańczym oddziałem. Tutaj, w obecności zgromadzonych mieszkańców
proklamował on Rzeczypospolitą Mosińską, a Mosinę ogłosił tymczasową stolicą polskiego państwa. Nowym
burmistrzem miasta został Wojciech Rost, któremu nominację wręczył osobiście „pan naczelnik” Krotowski.
Rzeczpospolita Mosińska przetrwała krótko – tylko 5 dni licząc do przegranej przez powstańców bitwy pod
Rogalinem 8 maja lub 6 dni do ostatecznej potyczki pod Trzebawiem 9 maja, po której to powstańcze siły
zbrojne złożyły broń w Bardzie pod Wrześnią, podpisując akt kapitulacyjny. Jednak w historycznej pamięci i w
sercach mieszkańców Ziemi Mosińskiej, ten dziejowy epizod przetrwał do dzisiaj i jest powodem ich wielkiej
dumy z Małej Ojczyzny.

Na pamiątkę wydarzeń z 1848 r. Rada Miejska w Mosinie ustanowiła Medal

Rzeczypospolitej Mosińskiej. To najwyższe lokalne wyróżnienie mosińscy rajcy co roku przyznają zasłużonym
mieszkańcom za umiłowanie, utożsamianie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Pierwszym laureatem Medalu został
Jakub Krauthofer-Krotowski, bohater Wiosny Ludów.
Wydarzenia z czasów Wiosny Ludów na Ziemi Mosińskiej wpisują się w narodowy nurt niepodległościowy
polskich dziejów, który ostateczne przed 100 laty doprowadził do odrodzenia państwa polskiego. Chcemy
godnie uczcić tę naszą lokalną rocznicę, zapraszając do udziału w jej obchodach wszystkich mieszkańców Gminy
Mosina. Na grudniowej sesji Rada Miejska w Mosinie ustanowiła rok 2018 Rokiem Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Planujemy szereg wydarzeń przypominających majową proklamację z 1848 roku. Zachęcamy także samych
mieszkańców, organizacje, stowarzyszenia, osiedla i sołectwa do włączenia się w nasze wspólne obchody
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