Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej
Święto Gminy Mosina zostało tradycyjnie zainaugurowane uroczystą Sesją Rady Miejskiej z nadaniem Medali
Rzeczypospolitej Mosińskiej w dniu 26 maja 2017. Medalami uhonorowano Aleksandrę Pruchniewską oraz
Mosiński Chór Kościelny pw. św. Cecylii.
W dniach od 26 do 28 maja organizatorzy zaprezentowali szereg ciekawych wydarzeń artystycznych,
rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych, które odbyły się w różnych miejscach gminy ze szczególnym
uwzględnieniem plenerowej estrady na Placu 20 Października.
W bieżącym roku gościnnie wystąpili między innymi Jerzy Kryszak, Mesajah, zespoły PapaD, No To Co oraz
Skaner. Każdy z elementów estradowych, pomimo że był adresowany do różnych odbiorców, cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem mosińskiej publiczności, która mogła wspólnie z wykonawcami zaśpiewać znane
przeboje.
Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm. A. Jerzaka zaprezentowało różnorodny program oraz
specjalnie przygotowane nowe utwory z profesjonalnym słownym komentarzem dyrygenta Macieja Kubackiego.
W ramach uroczystości odbyły się prezentacje samochodów przygotowane specjalnie przez Stowarzyszenie
Mosińskie Spoty Samochodowe. Głównym celem wystawy było połączenie pokoleń, dlatego znalazły się na niej
samochody z różnych okresów. Młodzi widzowie zainteresowani byli głównie samochodami modyfikowanymi,
starsi natomiast, swoją uwagę zwrócili na pojazdy klasyczne.
Turniej Strzelecki zorganizowany przez Mosińsko-Puszczykowskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie rozgrywany był
w dwóch kategoriach. O puchar Burmistrza Gminy rywalizowano indywidualnie oraz drużynowo.
Izba Muzealna w Mosinie przygotowała wystawę „Tego już nie ma – najstarsze zakłady pracy w Mosinie”, będącą
opowieścią o historii zakładów, które bezpowrotnie zniknęły z mosińskiego krajobrazu. Zakończyły działalność z
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pokazującej dawną ich świetność.
W Galerii Miejskiej zaprezentowano wystawę „Obrazy” malarstwa prof. Bogdana Wegnera. Właśnie minęły 24
lata od dnia w którym powstała Galeria Miejska w Mosinie, wtedy 7 maja 1993 roku malarstwo prof. Bogdana
Wegnera zainicjowało jej działalność.
Tradycyjnie bardzo ważnym elementem uroczystości były koncerty, pokazy i prezentacje realizowane z
czynnym udziałem mieszkańców Gminy Mosina, przygotowane w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Mosińskim
Ośrodku Kultury, Loft Fitness oraz w placówkach oświatowych gminy.
Soliści oraz zespoły przygotowywane w Ośrodku Kultury przez Danutę Nowak-Połczyńską oraz Carlosa Ramireza
zaprezentowały wspólny koncert, obrazujący zarówno umiejętności wokalne jak również doskonałe umiejętności
muzyczno-instrumentalne.
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estradowego zaprezentowały: Formacja Aktiv, grupa Quick Dance, Angel i Angel Dance oraz Zumba z Leną.
Niezmiernie ciekawą była propozycja estradowa Loft Fitness z Mosiny. Trzy różne, nowoczesne formy pokazowe
Kangoo Jumping, Zumba z Harrym Beto oraz Pole Dance wzbudziły bardzo duże zainteresowanie licznej widowni
form estradowych podczas obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej.
Podczas święta Mosiny odbywały się również imprezy o charakterze rekreacyjno - sportowym. Między innymi:
- II Gminny Turniej Przedszkoli w Piłkę Nożną,
-Turniej Piłki Koszykowej Turniej Piłki Siatkowej Plażowej,
- GIBanie po kanale,
-XIII Zawody Łodzi Turystycznych na Warcie,

- Turniej Piłki Nożnej dla dorosłych,
- Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Mosina
- Turniej Szachowy,
- Zawody Powrotnolotne Gołębi Pocztowych o Puchar Burmistrza Gminy Mosina,
I oczywiście największe wydarzenie sportowe - IV Bieg Eleganta na 5, w którym wzięło udział ponad 1400 osób.
Nie zawiedli nasi najmłodsi uczestnicy, z przedszkoli i szkół z Gminy Mosina, z których startowało ok 900 osób,
natomiast ok 500 zawodników z całej Polski pokonało 5 km trasę w biegu otwartym.
Zapraszamy do obejrzenia szerszej fotorelacji na Fanpage Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania i sprawnej
realizacji blisko czterdziestu wydarzeń. Dziękujemy sponsorom, partnerom, wolontariuszom, opiece medialnej
oraz służbom, które czuwały nad bezpiecznym przebiegiem wszystkich elementów uroczystości.

