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DAWNY WOLSZTYN PASJONUJE 
W ostatnich miesiącach można zauważyć, że Wolsztyn sprzed lat przeży-
wa prawdziwy renesans na portalach społecznościowych. Publikowane są 
wiekowe fotografie znalezione w rodzinnych albumach. Internauci docie-
kają, które to miejsca, które osobistości przedstawiają. To niezwykła lek-
cja historii. Na przykład facebook.com / wollstein, często zamieszcza cie-
kawe zdjęcia z tamtej epoki. Za zgodą portalu kilka możemy opublikować. 
Proszę odgadnąć, które miejsca przedstawiają.  

1943 r. 

DYŻURY PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 

2 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU – GODZ. 10.00 – 11.00 SALA NR 51 BOGUSŁAWA TUCHOCKA 
7 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU – GODZ. 10.00 – 11.00 SALA NR 51 KRZYSZTOF CZESZAK 
9 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU - GODZ. 10.00 – 11.00 SALA NR 51 MACIEJ WOJCIECHOWSKI 
14 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU - GODZ. 10.00 – 11.00 SALA NR 51 BOGUSŁAWA TUCHOCKA 
16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU - GODZ. 10.00 – 11.00 SALA NR 51 KRZYSZTOF CZESZAK 
21 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU - GODZ. 10.00 – 11.00 SALA NR 51 MACIEJ WOJCIECHOWSKI 
 

DYŻURY RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 

6 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU GODZ. 15.00 – 16.00 SALA NR 51 ZBIGNIEW KORYLCZUK 
13 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU GODZ. 15.00 – 16.00 SALA NR 51 ZENON ZIOMEK 
20 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU GODZ. 15.00 – 16.00 SALA NR 51 BARBARA BAJON 
27 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU GODZ. 15.00 – 16.00 SALA NR 51 KRZYSZTOF BOCER 

Historia herbu sięga co najmniej 
XVIw. Z tego okresu pochodzi najstar-
sza pieczęć z Madonną i Dzieciątkiem 
na ręku, jednak bez mandorli. Na 
pieczęci z 1637 roku Madonna oto-
czona jest już mandorlą, jednak w 
1707 roku ponownie jej nie ma. Pie-
częć z XVIII wieku wyobraża już Ma-
donnę stojąca na półksiężycu, z ber-
łem i jabłkiem w ręku, jednak bez 
Dzieciątka. Dopiero w XIX wieku 
ustalił się wizerunek łączący elementy 
wcześniejszych wyobrażeń, a więc 
ukoronowanej Madonny stojącej na 
półksiężycu, otoczonej mandorlą, 
trzymającej w prawej ręce berło, z 
Dzieciątkiem na lewej; Dzieciątko ma 
ręce uniesione i rozłożone, w lewej 
trzyma jabłko. Taki właśnie wizerunek 
widnieje na pieczęci urzędu policji z II 
połowy XIX w. a także na pieczęci z 
1919 r. używanej w okresie między-
wojennym.  

Obok ukazany jest ręcznie wyko-
nany herb Wolsztyna z początku 
XX wieku.  

Jesienny festyn polonijny  
14 września br. w Berlinie-Lubars odbył się „Jesienny festyn polonijny”. Na zaproszenie Związku Polskich 
Spadochroniarzy w Niemczech wzięło w nim udział  pięcioro członków Stowarzyszenia Miłośników Hi-
storii Wojskowości, którzy odtwarzali żołnierzy Powstania Warszawskiego - Harcerskiego Batalionu AK 
„Zośka”. Prezentowano umundurowanie, wyposażenie i broń powstańców. Na wolsztyńskim stoisku 
przedstawiono: plakaty, publikacje, biuletyny, znaki Polski Walczącej i książki, które udostępnili nam 
nieodpłatnie: Wydawnictwo  Fronda Sp. z o.o. , Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Instytut 
Pamięci Narodowej, Lubuskie Muzeum Wojskowe oraz Jarosław Wróblewski z GH Zgrupowanie 
„Radosław”. Wszystkie publikacje i materiały cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i po kilku godzi-
nach stoisko zostało puste. Oczywiście materiały przekazano nieodpłatnie wskazując darczyńców. Nasz 
punkt miało możliwość odwiedzić blisko tysiąc uczestników festynu. Honorowym gościem był konsul RP 
w Berlinie. Nauczyciel szkoły gimnazjalnej mówił: „Cieszymy się, że jesteście tu z nami. Bardzo nam bra-
kuje bezpośrednich spotkań z historią naszego kraju przedstawianą w tak rewelacyjny sposób”. Wysiłek 
włożony w realizacje tego przedsięwzięcia wart był zachodu a nasza obecność przyniosła Polonusom 
sporo radości i poczucia dumy z tego co dokonali ich rodzice i dziadkowie. Spotkanie zaowocowało kil-
koma zaproszeniami do przeprowadzenia żywych lekcji historii Polski w berlińskich szkołach.  

FESTYN SAMORZĄDOWY 
W tym roku, jak też było w latach ubiegłych, na Festynie Jesiennym nie zabrakło atrakcji! Wiele cieka-
wych stoisk, na których można było nabyć choćby miód czy zjeść smaczne swojskie jadło, a także zaopa-
trzyć się w ręcznie wykonane przedmioty. W tym roku podczas festynu zaprezentowały się sekcje i koła 
zainteresowań, aby mogli Państwo zapoznać się z tegoroczną ofertą Wolsztyńskiego Domu Kultury. 
Dodatkowo zorganizowano dla wszystkich chętnych darmowe warsztaty wikliniarskie, zdobienia pierni-
ków i muffinów oraz wykonywania wiatraków. Poza tym odbyły się konkursy gwary i konkursy plastycz-
ne oraz liczne zabawy dla dzieci. Na scenie czas umilały: Zespół Pieśni i Tańca "Kębłowo" oraz Dixi Kings, 
a w między czasie można było podziwiać prace naszych lokalnych artystów. Nade wszystko to jednak 
była okazja, aby  porozmawiać z miejskimi radnymi oraz burmistrzem. I takich rozmów nie brakowało. 


