Premiera filmu z rekonstrukcji
We wtorek 19 czerwca, w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury odbyła się premiera filmu
dokumentującego rekonstrukcję proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej z 3 maja 1848 r. Rekonstrukcja
wykonana została w miejscu proklamacji – na pl. 20 Października w Mosinie, podczas festynu z okazji 170-lecia
tego historycznego wydarzenia i w ramach jego obchodów.
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Machelskiego, był okazją do podziękowań ze strony władz samorządowych Gminy dla wszystkich, którzy wsparli
obchody 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej – dla organizacji, stowarzyszeń, instytucji i
mieszkańców. Społeczne zaangażowanie w upamiętnienie ogłoszenia niepodległości w Mosinie w czasie Wiosny
Ludów, urzeczywistniło ideę wspólnego uczczenia przez całą społeczność lokalną tej ważnej dla naszej Małej
Ojczyzny rocznicy, wpisującej się w ogólnonarodowe świętowanie 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Indywidualne podziękowania złożyli Małgorzata Kaptur – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie i Przemysław
Mieloch – Zastępca Burmistrza Gminy Mosina.
REKONSTRUKCJA PROKLAMACJI Z 3 MAJA 1848 ROKU – FILM
Rekonstrukcja proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej wykonana 26 maja, przyciągnęła licznych obserwatorów
nie tylko z Mosiny. Widowisko przygotowała Grupa Rekonstrukcji Cywilno-Militarnej Semper Fidelis, młodzież ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosine, aktorzy, mosińskie stowarzyszenia oraz mieszkańcy miasta. To wspólne
przedsięwzięcie upamiętniające niepodległościowy czyn z czasów Wiosny Ludów, zakończyło główne obchody
170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Niepodległości i Patronatem Honorowym Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka, które trwały od

3 maja. Rekonstrukcja cywilno-militarna proklamacji

Rzeczypospolitej Mosińskiej w czasie Wiosny Ludów, to pierwsze takie wydarzenie w Mosinie, ale nie pierwsza
jej inscenizacja. W roku 1983 na mosińskim rynku wspólnie z uczniami „dwójki” zaprezentował ją według
własnego scenariusza Jacek Szeszuła – historyk i regionalista. Napisany przez niego scenariusz, stał się
podstawą do przygotowania rekonstrukcji historycznej w ramach tegorocznych obchodów 170. rocznicy
proklamacji. W sobotę 26 maja byliśmy świadkami niecodziennego widowiska, które wyreżyserował kierujący
grupą rekonstruktorów Sergiusz Myszograj. Kluczowe postaci odegrali Michał Grudziński (oficer pruski) i Andrzej
Lajborek (Krotowski) z Teatru Nowego w Poznaniu. Rolę Wojciecha Rosta – polskiego burmistrza Mosiny, zagrał
Michał Staniszewski z Teatru Amatorskiego bez Kurtyny. Jako narratorzy opowiadający o przebiegu wydarzeń
historycznych wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie, a w role mieszkańców XIX-wiecznej
Mosiny wcielili się uczniowie klasy "0"a mosińskiej "dwójki", instruktorzy Kręgu Instruktorskiego T.W.A. Elita
Hufca ZHP Mosina i jego przyjaciele, a także przedstawiciele mosińskiego magistratu i Rady Miejskiej oraz
Teatru Amatorskiego bez Kurtyny. Inscenizację wsparły mosińskie bractwa kurkowe – także armatą oraz Stajnia
Radi Rogalinek. W sobotnie popołudnie na rynku w Mosinie zapachniało historią miasta.
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