
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT NR 1/2015 
ze spotkania Rady Konsultacyjnej przy Wójcie Gminy Łużna  

w dniu 01.07.2015r. 
 
 
 
I. Data i miejsce spotkania:  

 
1 Lipca 2015 roku, godz.: 11.30, Urząd Gminy Łużna, sala konferencyjna     
  

II. Temat spotkania:  
 
Rozpoczęcie prac nad „Opracowaniem herbu i flagi Gminy Łużna - symboli wyróżniających 
gminę i społeczność lokalną”  
 

 
III.  Uczestnicy spotkania:  

 
1. Moderator spotkania – Alina Marek  
2. Ekspert z dziedziny heraldyki – Włodzimierz Antoni Chorązki  
3. Koordynator projektu – Zofia Kotowicz   
4. Członkowie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wójcie Gminy Łużna  
5. Goście zaproszeni: – reprezentanci Rady Gminy Łużna, Sołtysów, Rady Sołeckiej  

w Łużnej,  Grona pedagogicznego szkół z terenu gminy, Samorządu Uczniowskiego 
Gimnazjum w Łużnej, Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Stowarzyszeń lokalnych, a także Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy  
i pracownicy urzędu.        

 
Lista obecności w załączeniu.  

    
IV. Plan spotkania:  

 
1. Powitanie uczestników spotkania.  
2. Zaprezentowanie celu spotkania i kalendarza działań.  
3. Wprowadzenie do zagadnień heraldyki i obowiązujących przepisów prawa.  
4. Prezentacja herbów wybranych samorządów. 
5. Wprowadzenie do historii wsi w gminie Łużna, postaci i miejsc historycznych gminy.   
6. Poznanie oczekiwań i propozycji poszczególnych grup społecznych w zakresie tworzenia 

symboli.   
7. Dyskusja.  
8. Ustalenie dalszego planu działań.    
9. Podsumowanie.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
V. Przebieg spotkania:  

  
Na wstępie, w imieniu Wójta Gminy Łużna, przybyłych na spotkanie powitał Sekretarz 

Gminy Łużna - Wiesław Dusza.  
 
Konstruktywny przebieg spotkania oraz miłą wzajemną komunikację zapewniła Moderator 

spotkania – Alina Marek, ekonomistka, trener, pracownik Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz 
Stowarzyszenia STOPIL. Zaprezentowała cel spotkania, plan działań oraz na podstawie 
przygotowanej prezentacji wprowadziła wszystkich w zagadnienia związane z herbem  
i symbolami samorządów. Podkreśliła również czym jest herb, czemu ma służyć, jaki powinien 
być, a także nawiązała do historii gminy Łużna i specyfiki gminy. Na uwagę zasługują również 
przedstawione przykłady herbów gmin sąsiednich.    

    
Szczegółowe zagadnienia i zawiłości formalno-prawne związane z opracowaniami 

heraldycznymi omówił i zaprezentował Ekspert z dziedziny heraldyki samorządowej  -  
dr Włodzimierz Chorazek - z wykształcenia historyk, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
autor kilkudziesięciu opracowań heraldycznych.  
W swoim wystąpieniu między innymi omówił procedury i uwarunkowania związane  
z zatwierdzeniem i stosowaniem symboli, specyfiką działania Komisji Heraldycznej przy 
Ministrze Administracji i Cyfryzacji, regułami budowy herbu i jego elementy. W sposób 
przejrzysty pokazał różnice między logotypem a herbem, przykładowe nieprawidłowości  
w tworzeniu herbów, elementy symboli, rolę pieczęci gminnej. Wskazał również na zasadę 
tworzenia herbów uwzględniających specyfikę danej gminy np. tradycje, kultura, właściciele 
ziemscy, ukształtowanie terenu, patroni (święci), herby rodów.       
  

W trakcie spotkania uczestnicy wyrazili swoje oczekiwania w kwestii elementów herbu 
mając na uwadze m.in. założycieli i herby rodów poszczególnych wsi, postacie historyczne,  
walory krajobrazowe, zabytki, patronów, tematykę czasów I wojny światowej). Powstały nawet 
propozycje herbów, które uczestnicy wyrazili w swoich szkicach.  
Oczekiwane elementy w herbie to m.in.:   
- odbudowana kaplica cmentarna-gontyna 
- cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki 
- wzgórze i krzyż  
- elementy folkloru  
- gontyna na wzgórzu  
- tańcząca para pogórzan  
- postać Wacława Potockiego i herb Szreniawa  
- historia rodów  
- diabeł / Matka Boska Różańcowa  
- Anioł i Diabeł  
- pagórek – diabeł-krzyż  
- krzyż maltański   
- elementy rodów i nawiązanie do tematyki I Wojny światowej. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
   W dalszej części spotkania Ekspert odniósł się do propozycji uczestników spotkania, 
mając na uwadze zasady heraldyki i praktyczne uwarunkowania. Temat ten był przedmiotem 
dyskusji.  
 

Na zakończenie spotkania został zaplanowany kalendarz dalszych działań, który 
obejmuje: 

 
 01.07.2015r.  -  Rozpoczęcie prac  

 
 do 08.08.2015r.  -  Opracowanie historyczno-heraldyczne (przeprowadzenie  

kwerendy źródłowej dotyczącej historii sołectw i parafii gminy 
Łużna ze szczególnym uwzględnieniem materiałów o charakterze 
sfragistycznym i heraldycznym) oraz wykonanie kilku wstępnych 
odręcznych szkiców    

 
 po 08.08.2015r.  -  Spotkanie mające na celu wybór szkiców, celem opracowania  

barwnych projektów  
 

 ok. 25.08.2015r. -  Spotkanie mające na celu zaprezentowanie opracowanych  
graficznych barwnych projektów (konsultacje  
z przedstawicielami)   
 

 Wrzesień 2015r. - Sesja Rady Gminy Łużna  (podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  
projektów)  
Uruchomienie procedury formalno-prawnej (zgłoszenie do 
Komisji Heraldycznej)  
Uzyskanie opinii Ministerstwa  Administracji i Cyfryzacji  
Wprowadzenie ewentualnych korekt do opracowania  
 

 Grudzień 2015r. -  Sesja Rady Gminy Łużna (podjęcie uchwały w sprawie zasad  
używania herbu)   

  
 Styczeń 2016r. -  Realizacja Uchwały Rady Gminy Łużna – użytkowanie symboli 

    
   

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem w formie wypowiedzi poszczególnych 
uczestników oraz zaproszeniem na kolejne spotkania.  
 
Na tym raport zakończono.     
 
 
03.07.2015r. Z.Kotowicz 


