Herb i flaga
Dzieje i plastyczne kształty herbu miasta lokowanego na 1302 r. nie są możliwe do odtworzenia. O ile doszło do
lokacji i założenia miasta w tym czasie, to zapewne w herbie musiałby znaleźć się element – jeden z
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przedstawiającego łódź złotą w polu czerwonym. Wiemy jednak, że około 1302 roku herb tego rodu
znamienitego rycerskiego jeszcze się nie ukształtował w postać taka, jaką znamy ze źródeł ikonograficznych i
opisowych pochodzących z XIV i XV wieku.
Godło herbowe miasta, czyli orzeł biały (srebrny) to widoma oznaka nadania go w czasach królewskich, więc
wraz z powtórną lokacją w XV stuleciu. Czerwone pole tarczy również świadczy o takiej jego genezie.
Prawa miejskie, mimo że miejscowość była własnością prywatną, mógł nadać tylko władca (książę, król),
natomiast właściciel mógł być tylko inicjatorem lokacji miasta z całego terenu Wielkopolski z okresu
średniowiecza.
Herb był jedną z oznak posiadania przez osadę praw miejskich, plastycznym wyrazem jej prawnego statusu w
dziedzinie gospodarczej (cechy, handel, istnienie prawa do dobywania cotygodniowych targów i dorocznych
jarmarków, specyficznych form sądownictwa, ustalenia norm prawnych i prawa przyjmowania mieszkańców –
nadawania obywatelstwa).
Najstarsze pieczęcie miasta pochodzą dopiero z XVIII wieku z lat 1752, 1777, 1779, 1780, 1784. Przedstawiają
one orła białego polu czerwonym. Dopiero po zajęciu miasta przez Prusy w 1793 roku – najpewniej w XIX wieku
– zmieniono herb, w którego polu wyobrażano ratusz z wieżą zegarową, aby ukryć jego polskość. Do wizerunku
najstarszego herbu powrócono dopiero w XX wieku. Inicjatorem zmiany była Komisja Kultury i Oświaty Rady
Narodowej Miasta i Gminy w Mosinie, która dnia 4 maja 1985 roku w tej sprawie podjęła stosowną uchwałę.
Od tego czasu miasto jako herbu używa orła białego w złotej koronie w polu czerwonym.
Fragment z monografii Mosiny wybrany przez dr Jerzego Łojko
Kolory:
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na found
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Flaga
W 1996 roku ogłoszono konkurs na flagę miasta Mosina. Komisja która wybierała i oceniała projekt flagi
miejskiej ustaliła podstawowe kryteria, którymi kierowano się przy wyborze flagi. Były to m.in.:
Zgodność z zasadami heraldyki i weksylologii (łac. vexillum - sztandar, chorągiew)
Prostota i łatwość wykonania
Kompozycja flagi
Wybrano flagę biało-żółto-czerwoną. Każdy kolor flagi ma swoje uzasadnienie i znaczenie. Kolory wyprowadzone
z herbu w praktyce zamieniają się na: srebrny na biały, złoty na żółty. Zachowana jest symbolika herbu:
biały pas flagi to Orzeł Biały
żółty pas flagi to złote przybranie Orła
czerwony pas jest kolorem tarczy herbowej
Pierwszy raz flagę Mosiny zobaczyć można było przy okazji Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej w 1996 roku na
budynkach Urzędu Miasta i Gminy, Ośrodka Kultury oraz na masztach na Rynku.

