Pod Mosińską Flagą
W sobotę 19 maja, cztery mosińskie osiedla upamiętniły 170-lecie Rzeczypospolitej Mosińskiej festynem dla
mieszkańców „Pod Mosińską Flagą”. Ideą przedsięwzięcia była popularyzacja barw naszej flagi – jednego z
najważniejszych symboli Gminy Mosina.
Festyn „Pod Mosińską Flagą” to pomysł zarządów 4 osiedli: „Śródmieście”, „Czarnokurz”, „Za Moreną” i „Przy
Jeziorze”, na włączenie się w obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej zorganizowane
przez władze samorządowe Gminy Mosina pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości i Patronatem Honorowym Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Mosińska flaga jest jednym z najważniejszych symboli naszej Gminy łączących wszystkich jej mieszkańców.
Łączy ich również wspólna historia Małej Ojczyzny, a jedną z jej chwalebnych kart są wydarzenia z czasów
Wiosny Ludów i proklamacja niepodległej republiki z punktem centralnym w Mosinie. Na ulicach miasta, które
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mieszkańcy wywiesili gminne flagi, a przy drogowskazach ulicznych pojawiły się tabliczki z opisem nazw tych
ulic. Podobną tabliczkę z opisem otrzymała ulica Kosynierów w Rogalinie. Wczorajszy festyn zainaugurowało
uroczyste, symboliczne odsłonięcie nowych tabliczek, które dają początek oznakowania w ten sposób
wszystkich ulic na terenie gminy Mosina związanych z lokalną historią. Dla ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej na
osiedlu "Czarnokurz" tabliczkę odsłaniali Dorota i Jacek Strzeleccy, laureaci Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej,
zarazem mieszkańcy osiedla, w towarzystwie Jolanty Szymczak - przewodniczącej jego zarządu. Odsłonięcia
tabliczki dla ulicy Jakuba Krauthofera-Krotowskiego dokonali: Irena Rybarczyk, Dominik Michalak i Wojciech
Olszewski z zarządów osiedli "Śródmieście" i "Za Moreną", przez które przebiega ulica. Władze samorządowe
reprezentował Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch.
Mosińska flaga jako temat przewodni sobotniego popołudnia, pojawiła się na warsztatach plastycznych dla
dzieci, które zręcznie wykonywały papierowe flagi oraz inne elementy z jej motywami. Specjalnie dla
najmłodszych serwowano festynową, cukrową watę oraz inne smakołyki, a dla wszystkich – pyszne domowe
wypieki. Festyn i jego uczestników odwiedzili także mosińscy strażacy, a Fundacja Stworzenia Pana Smolenia z
Baranówka, na tę specjalną, rocznicową okazję przygotowała nie lada atrakcję – przejażdżki bryczką dla dzieci i
dorosłych. Zaprzęg czterech fryzyjskich koni, a także powożący mieli co robić, bo chętnych na taką przejażdżkę
nie brakowało...
Dziękujemy zarządom mosińskich osiedli oraz Fundacji Stworzenia Pana Smolenia za przygotowanie plenerowej
imprezy „Pod Mosińską Flagą” upamiętniające 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej.
W sobotę 26 maja zapraszamy gorąco na punkt kulminacyjny naszych obchodów na Placu 20 Października w
Mosinie. W programie między innymi inscenizacja historyczna – odtworzenie wydarzeń z 3 maja 1848 r.
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