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Wywieszka cechowa 

Co to jest wywieszka 

Wywieszka to tabliczka z jakąś informacją. 

Wywieszka wisi w widocznym miejscu. 
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Co to jest wywieszka cechowa 

Wywieszka cechowa to tabliczka z informacją  

o rzemieślnikach i ich pracy. 

Wywieszka cechowa to znak charakterystyczny grupy 

sukienników z miasta Wschowa. 

Wywieszka cechowa jest symbolem sukiennictwa 

w mieście Wschowa.  

Miasto Wschowa znajduje się na zachodzie Polski.  

Sukiennictwo jest bardzo ważną częścią historii Wschowy.  

Sukiennictwo polegało na wyrabianiu i sprzedawaniu 

tkanin z wełny. 

Sukno to inaczej wełniana tkanina. 

Sukno ze Wschowy było przez setki lat bardzo popularne. 

Jak wygląda wywieszka cechowa 

Wywieszka jest wykonana ze srebra i ze złota. 

Jest ona bardzo ozdobna, składa się z wielu małych części. 

Na samej górze wywieszki znajduje się korona.  

Korona to symbol.  

Korona pokazuje, że miasto Wschowa było częścią królestwa.  

Na samej górze pod koroną na tylnych łapach stoją dwa lwy.  

Lwy stoją po dwóch stronach korony. 
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Pomiędzy lwami widać symbole cechu sukienników. 

Te symbole to narzędzia sukiennicze. 

Są to nożyce, młoteczki, osty sukiennicze, 

noże i zgrzebła.  

Zgrzebła to szczotki do wełny.  

Osty sukiennicze to rodzaj rośliny, 

której kiedyś ludzie używali do czesania sukien. 

Wszystkie symbole na herbie zrobiono  

techniką wytłaczania w blasze.  

Wytłaczanie w blasze to wciskanie  podgrzanej  

miękkiej blachy w taki sposób, aby uzyskać kształt, 

który nas interesuje. 

Pod symbolami narzędzi, na środku 

widać złoty herb Wschowy.  

To krzyż jagielloński z datą 1768.  
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Na herbie znajdują się też litery FWP. 

Są to pierwsze litery imion i nazwiska 

Friedricha Wilhelma Powalskiego.  

Herb jest ozdobiony ornamentami roślinnymi. 

Ornament roślinny to ozdoba, która przypomina 

liście lub kwiaty. 

Z obu stron herbu znajdują się pola z nazwiskami ważnych 

dla sukiennictwa osób.  

Kiedy powstała wywieszka cechowa 

Wywieszka cechowa powstała w 1768 roku.  

Gdzie teraz można zobaczyć wywieszkę  

Wywieszkę cechową można zobaczyć 

w Muzeum Ziemi Wschowskiej. 

Ziemia Wschowska to stara nazwa 

powiatu wschowskiego. 

Wywieszka cechowa to jedna 

z najważniejszych rzeczy w muzeum. 

Symbole: http://www.arasaac.org/ udostępnione 

na licencji CC (BY-NC-SA) 
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