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CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
CEL PROJEKTU
Wypracowanie symboli wyróżniających gminę i społeczność lokalną zgodnych
z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną poprzez poznanie oczekiwań mieszkańców gminy i włączenie ich
w realizację projektu
ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Opracowanie herbu i flagi jako symboli które stanowią ważny element
identyfikacji gminy, jej tożsamości, historii i tradycji, integracji mieszkańców

REALIZACJA PROJEKTU
PROJEKT PIONIERSKI
- utworzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej jako organ opiniodawczodoradczy Wójta Gminy Łużna w zakresie wypracowania kierunków rozwoju
lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Członkowie Społecznej Rady Konsultacyjnej, Przedstawiciele różnych
lokalnych grup społecznych, Ekspert, Moderator, Samorząd Gminny
(Rada Gminy, Rady Sołeckie, Sołtysi, Grona pedagogiczne szkół z Zespołu Szkół
z Łużnej i Szalowej, Samorząd Uczniowski Gimnazjum, Gminny Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż
Pożarna, Stowarzyszenie Koło Kobiet „Szalowianki”, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wsi Wola
Łużańska, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Biesna, Stowarzyszenie Koło Kobiet „Łużnianki”, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Łużna „Pogórze”, pracownicy urzędu)

REALIZACJA PROJEKTU

IDENTYFIKACJA OCZEKIWAŃ uczestników projektu co do Herbu Gminy
ZASADY HERALDYKI i praktyczne uwarunkowania - kwerenda źródłowa
dotycząca historii sołectw i parafii gminy Łużna
OPRACOWANIE szkiców i barwnych projektów symboli
„BURZA MÓZGÓW” I WYBÓR w drodze głosowania
REKOMENDACJE zespołu

REZULTATY PROJEKTU – produkty
OPRACOWANIE HISTORYCZNO-HERALDYCZNE „HERALDYKA GMINY ŁUŻNA” autor Włodzimierz Chorazek
(historyk na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, ekspert z dziedziny heraldyki samorządowej)

OPRACOWANIE SZKICÓW I PROJEKTÓW GRAFICZNYCH HERBÓW I FLAGI autor Karolina Chorazka-Paluch
(artysta-malarz, artysta-grafik, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie)

Rekomendacja Zespołu projektowego 4 warianty herbu i 4 warianty flagi

HERB

Wariant Nr 1
Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu czerwonym, po prawej dwa krzyże
kawalerskie w słup srebrne, po lewej takiż gryf o złotym dziobie i szponach

HERB
WARIANT NR 1

Uzasadnienie: Dwa kawalerskie krzyże srebrne odnoszą się do dwóch średniowiecznych parafii,
a mianowicie Szalowej i Łużnej. Dwa krzyże kawalerskie odwołują się również do wielkiego
łużańskiego wojennego cmentarza, na którym pochowano poległych żołnierzy armii austrowęgierskiej, niemieckiej i armii carskiej po wielkiej bitwie o wzgórze Pustki, która miała miejsce
między 2 a 5 maja 1915 roku. Srebrny gryf nawiązuje do rodu Gryfitów, który odegrał główną rolę
w organizacji wiosek obecnej Gminy Łużna, po czternastowiecznej królewskiej lokacji (głównie
Kazimierza Wielkiego). Czternasto- i piętnastowiecznymi przedstawicielami rodu Gryfitów w rejonie
Łużnej byli przedstawiciele: Bobowskich (z Bobowej), Łużeńskich (z Łużnej i Woli Łużańskiej)
i Gładyszowie z Łosia, do których należały części Łużnej i Woli Łużańskiej. Natomiast
w Szalowej, Biesnej i Bieśniku wiodącą rolę odgrywało rycerstwo pieczętujące się herbem Strzemię
(chociaż i tu obecni byli Gryfici), które od nazwy wsi przyjęło nazwisko Szalowski.

HERB

Wariant Nr 2
Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu czerwonym, w głowie tarczy dwa krzyże
kawalerskie w pas srebrne, a pod nimi takiż gryf o złotym dziobie i szponach

HERB
WARIANT NR 2
Uzasadnienie: Dwa kawalerskie krzyże srebrne odnoszą się do dwóch średniowiecznych parafii,
a mianowicie w Szalowej i Łużnej. Dwa krzyże kawalerskie odwołują się również do wielkiego łużańskiego
wojennego cmentarza, na którym pochowano poległych żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej
i armii carskiej po wielkiej bitwie o wzgórze Pustki, która miała miejsce między 2 a 5 maja 1915 roku.
Srebrny gryf nawiązuje do rodu Gryfitów, który odegrał główną rolę w organizacji wiosek obecnej Gminy
Łużna, po czternastowiecznej królewskiej lokacji (głównie Kazimierza Wielkiego). Czternasto-i
piętnastowiecznymi przedstawicielami rodu Gryfitów w rejonie Łużnej byli przedstawiciele: Bobowskich
(z Bobowej), Łużeńskich (z Łużnej i Woli Łużańskiej) i Gładyszowie z Łosia, do których należały części Łużnej
i Woli Łużańskiej. Natomiast w Szalowej, Biesnej i Bieśniku wiodącą rolę odgrywało rycerstwo pieczętujące
się herbem Strzemię (chociaż i tu obecni byli Gryfici), które od nazwy wsi przyjęło nazwisko Szalowski.

HERB

Wariant Nr 3
Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu czerwonym miedzy dwoma krzyżami łacińskimi
z nakryciem krokwiowym srebrnymi w lewy skos, krzywaśń srebrna z zaćwieczonym krzyżem złotym

HERB
WARIANT NR 3
Uzasadnienie: Srebrna krzywaśń z zaćwieczonym krzyżem kawalerskim złotym jest godłem
z herbu Szreniawa, którym pieczętował się Wacław Potocki. Wacław Potocki - późniejszy
poeta, satyryk i fraszkopisarz - urodził się w 1625 roku w Woli Łużańskiej. W tym czasie
rodzina Potockich zmieniła wyznanie z kalwińskiego na ariańskie. Zbudowali oni zbór, tylko
nie wiadomo czy w Łużnej czy też w Woli Łużańskiej. Wiadomo jedynie, że został zburzony
(rozebrany) po 1660 roku, a dziś śladem jego istnienia jest barokowy krucyfiks wiszący
w kościele parafialnym. Dwa krzyże łacińskie z nakryciem krokwiowym srebrnymi w lewy
skos bezpośrednio nawiązuje do największego w Polsce cmentarza wojennego z okresu
I wojny światowej, który znajduje się na wzgórzu Pustki w Łużnej. Podobne
charakterystyczne krzyże spotykane były na Pogórzu Beskidzkim do początków XX wieku.

HERB

Wariant Nr 4

Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu czerwonym
u podstawy pagór złoty, a na nim takiż krzyż łaciński z nakryciem krokwiowym

HERB
WARIANT NR 4
Uzasadnienie: Krzyż złoty na pagórze na takimż pagórze bezpośrednio nawiązuje do
największego w Polsce cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej, który znajduje
się na wzgórzu Pustki w Łużnej. Podobne charakterystyczne krzyże spotykane były na
Pogórzu Beskidzkim do początków XX wieku. Na cmentarzu w Łużnej pochowano poległych
żołnierzy armii austro-węgierskiej, niemieckiej i armii carskiej po wielkiej bitwie o wzgórze
Pustki, która miała miejsce między 2 a 5 maja 1915 roku. Wydarzenie to na trwałe zapisało
się w historii Łużnej. Na przełomie 1914/1915 wieś Łużna znalazła się między liniami
frontu; z jednej strony wojska austriackie (12 Krakowska Dywizja Piechoty gen. Paula
Kestranka, złożonej w większości z żołnierzy narodowości polskiej; 56 Pułk Piechoty płk.
Mollinarego oraz 100 Pułk Piechoty ppłk. Pittla) okopały się od Mszanki przez Wolę
Łużańską do Biesnej, a wojska rosyjskie z 3 Armii gen. Radko Dimitrijewa obsadziły pozycje
od Staszkówki przez górujące nad Łużną wzgórze Pustki w kierunku Moszczenicy.

FLAGA

REZULTATY PROJEKTU – osiągnięte cele
WZROST EFEKTYWNOŚCI WSPÓŁPRACY
SAMORZĄDU GMINNEGO Z MIESZKAŃCAMI
POPRAWA KOMUNIKACJI POMIĘDZY SAMORZĄDEM GMINNYM
a SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
WZROST ZNACZENIA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

REZULTATY PROJEKTU – osiągnięte cele
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
I POTRZEBY INICJATYW LOKALNYCH
INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTWA
PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ

WZROST AKTYWNOŚCI MŁODEGO POKOLENIA

REZULTATY PROJEKTU – przykłady
I TERENOWY BIEG
O PUCHAR WÓJTA
GMINY ŁUŻNA
VI EDYCJA
POGÓRZAŃSKICH
ATRAKCJI
NAUKOWYCH
FUNDUSZ SOŁECKI
ZEBRANIA
WIEJSKIE

PODSUMOWANIE PROJEKTU
Prace zostały wykonane i sfinansowane w ramach uczestnictwa Gminy Łużna
w projekcie „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”, który realizowany jest w ramach
programu Obywatele dla Demokracji, finansowego
z funduszy EOG

Dziękujemy Realizatorowi projektu - Stowarzyszeniu Ekopsychologia
z siedzibą w Zakliczynie, za udział w projekcie i osiągnięte rezultaty

