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        Od Radnego Gminy i Rady Sołeckiej  

W związku z zakończeniem remontu świetlicy 

wiejskiej pojawiła się  możliwość ożywienia życia 

kulturalnego w Lusinie i  wydania informatora 

pisemnego,  żeby  mieszkańcy mogli zapoznać się z 

planami działalności świetlicy,  żeby  mieli więcej 

informacji o życiu gminy. W następnych 

Informatorach zamieścimy także szersze  wiadomości , 

m.in. społeczne i gospodarcze o Lusinie i działalności 

naszego samorządu gminnego. Na otwarcie świetlicy 

w dniu 8 czerwca 2019r  przybył Wójt Gminy Udanin 

pan Wojciech Płaziuk z małżonką oraz goście, dawni 

mieszkańcy Lusiny. Wójt podziękował mieszkańcom 

za zaangażowanie w remont świetlicy, zapewnił o 

dalszej pomocy ze strony urzędu gminy. Wyraził 

nadzieję, że prowadzony remont drogi również 

przyniesie poprawę warunków codziennego życia. 

Dziękował pani Sołtys Lidii Fleszar  i Radnemu 

Krzysztofowi Dziurli za aktywne działania. 

Podniosłym momentem uroczystości było 

uhonorowanie  w trybie pośmiertnym mieszkańca 

Lusiny Stanisława Chadego Medalem „Odwaga dla 

Przyszłości”. Medal ten nosi imię ks. dr płk Józefa 

Zatora-Przytockiego, jest nadawany przez  Kapitułę 

Światowego Klubu Wicynian, której przewodniczy 

prof. dr hab. Tadeusz Alek-Kowalski z Poznania. Z 

wnioskiem o przyznanie Medalu wystąpili Krzysztof 

Dziurla i Bronisław MJ Kamiński. Młodszym 

lusiniakom przypominamy, że Stanisław Chady 

pochodził z Wicynia i w czasie II wojny światowej 

został zabrany do niewoli sowieckiej, przeszedł przez 

Syberię, w Uzbeskistanie został włączony do II 

Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, z 

którym przeszedł szlak bojowy przez Iran, Irak, 

Palestynę, Afrykę Północną , następnie Włochy, gdzie 

brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Za dzielność 

w walce otrzymał polskie i zagraniczne odznaczenia 

wojskowe. Woził amunicję na pierwszą linię frontu, a 

w chwilach wytchnienia śpiewał kapelanowi 

wojennemu jako organista na nabożeństwach 

polowych. Miał wielki zaszczyt śpiewać w Bazylice 

Św. Piotra w Rzymie, w czerwcu 1944r. na 

nabożeństwie dziękczynnym 3 Dywizji Strzelców 

Karpackich, w której to dywizji służył. Po wojnie                                                                                                                                                                            

powrócił do Polski i zamieszkał w Lusinie; tu zmarł w 

wieku 77 lat. Ks. Dr płk Józef Zator-Przytocki także 

pochodził z Wicynia, w czasie wojny był kapelanem 

Małopolskiej AK. Był dzielnym żołnierzem, walczył z 

bronią w ręku. Rząd Polski w Londynie odznaczył go 

dwukrotnie Krzyżem Virtuti Militari. Po wojnie został 

aresztowany przez władze komunistyczne i skazany na 

15 lat więzienia. W ciężkich warunkach przesiedział w 

więzieniu 10 lat. Zwolniony po październiku 1956.r 

osiadł w Gdańsku, odbudował Bazylikę Mariacką i 

zmarł w czasie nabożeństwa. Został pochowany w tej 

Bazylice i ma opinię Kapłana Niezłomnego. Światowy 

Klub Wicynian ustanowił Medal jego imienia i wręcza 

go za wybitne zasługi nie tylko wojenne, lecz także  za 

odwagę i ofiarność. Medal odebrała córka Stanisława 

Chady-Łoś. 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: od lewej Bronisław MJ Kamiński, Krzysztof 

Dziurla, Lidia Fleszar, Stanisława Chady-Łoś. 

 

     630 lat rodzin lusińskich 

 Na temat przodków dzisiejszych mieszkańców 

Lusiny obszernie mówił Bronisław MJ Kamiński. Po II 

wojnie światowej, w 1945r., polscy mieszkańcy wsi 

Ciemierzyńce zostali wysiedleni do Polski, na ziemie 

zachodnie, w większości do Lusiny. Lusina stała się 

jakby nowymi Ciemierzyńcami. Osiedliło się także w 

Lusinie kilka rodzin z Wicynia, Dunajowa i Białego, 

przeważali jednak ludzie z Ciemierzyniec. 

Przypomnijmy,że historyczne początki  tych 

miejscowości przypadają na czasy króla Władysława 

Jagiełły, a w odniesieniu do Ciemierzyniec i Wicynia 

mamy nawet dokładną datę tych początków, to jest 

1389r. Pod tą datą pojawiają się po raz pierwszy 

nazwy Ciemierzyniec i Wicynia, a początki 

historyczne  danej miejscowości liczą się od 

pojawienia się nazwy tej miejscowości na piśmie.  



W Ciemierzyńcach i w sąsiednich miejscowościach 

osiedlało się w czasach króla Jagiełły rycerstwo i 

drobna polska szlachta. Rodziny te przeżyły różne 

zmienne koleje losów tamtych ziem i przetrwały do 

dzisiaj. Możemy więc uznać,że dzisiejsze rodziny 

lusińskie, a pochodzące z Dunajowa, Ciemierzyniec, 

Białego i Wicynia, mają około 630 lat. Tyle bowiem 

upłynęło czasu pomiędzy rokiem 1389 a 2019. Ze 

wszystkich tych wymienionych miejscowości 

najpiękniej były położone Ciemierzyńce. Pasmo 

malowniczych wzgórz, zwane Gołogórami tworzyło tu 

dobre miejsce do osadnictwa. Pagórki były i są 

rzeczywiście gołe od drzew, były znakomitymi 

pastwiskami, a wśród tych pagórków płynie rzeczka o 

nazwie Złota Lipa. Przyroda jest tu przepiękna, nie 

dziwi więc fakt, że nasi praprzodkowie wybrali te 

miejsca do życia. 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na Ciemierzyńce.,2014 r. Zdjęcie wykonał ks. 

Józef Kuc. Widać kościół i cerkiew. Kościół jest 

obecnie remontowany przez ks. Piotra Smolkę, 

salezjanina, proboszcza parafii w Przemyślanach.  

Dlaczego i po co poszły nasze polskie rodziny na tak 

dalekie kresy wschodnie ? Przypomnijmy więc, że 

wtedy – od XIII wieku - były częste napady Tatarów i 

królowie polscy osiedlali tam ludność polską, by 

wspierać tamtejszych mieszkańców w obronie przed 

napadami. Tę ludność rdzenną nazywano w tamtych 

czasach Rusinami, potem  ( od mniej więcej XVII 

wieku ) są nazywani Ukraińcami. Bez  wojskowej i 

gospodarczej pomocy Polski, ludność ukraińska nie 

poradziłaby sobie z obroną przed napadami tatarskimi, 

które miały miejsce średnio co trzy do pięć lat. Tatarzy 

byli dobrze zorganizowani pod względem wojskowym, 

byli ludem licznym. Mieli swoje siedziby na Krymie i 

wyznawali islam. Od XV wieku uzyskali silne 

wsparcie od Turków.  Wojny te miały równocześnie 

charakter wojen religijnych chrześcijaństwa z islamem. 

Wielkim szczęściem dla wszystkich tych 

wymienianych miejscowości był zamek obronny w  

                                                                               2. 

Dunajowie. Wśród wielkich rozlewisk , jakie tworzyła 

Złota Lipa, arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski 

wybudował zamek  i wokoło tego zamku powstał 

Dunajów, której to miejscowości król Władysław 

Jagiełło nadał prawa miejskie  w 1420r. Ale dopiero 

następny arcybiskup lwowski Grzegorz z Sanoka 

(1406 – 1477)  rozbudował i umocnił ten zamek, 

czyniąc z Dunajowa małą twierdzę obronną.  Grzegorz 

z Sanoka zorganizował w Dunajowie terenową 

siedzibę arcybiskupstwa, tu najczęściej przebywał i 

stąd zarządzał wielką archidiecezją sięgającą aż po 

Kijów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret Arcybiskupa Grzegorza z Sanoka wykonany 

przez artystę malarza Ivana Malinskyy’ego na 

podstawie  zachowanej ikonografii XV wieku. Teolog, 

rycerz, profesor, poeta , budowniczy zamku 

obronnego w Dunajowie . Jego działalność opisał 

Kallimach  w książce pt. „Życie i obyczaje Grzegorza 

z Sanoka”. 

    Kilka słów o Grzegorzu z Sanoka 

W historii Polski jest to postać wybitna. Wykształcony 

humanista, był profesorem Akademii Krakowskiej, 

poetą, kaznodzieją i  bardzo dobrym gospodarzem.  

Dunajów był odległy od Lwowa o ponad 70 km, 

końmi można było dojechać w  jeden dzień lub 

wygodnie w ciągu dwóch dni, a po drodze jeszcze 

odwiedzić kilka miejscowości.  Na zamku w 

Dunajowie  zorganizował Grzegorz wielki ośrodek  

Odrodzenia kulturowego. Dunajów za jego czasów był 

drugim po Krakowie ośrodkiem Renesansu w Polsce. 

W kościele dunajowskim, który był kościołem para-

fialnym dla Dunajowa, Ciemierzyniec, Wicynia  i 

Białego  przodkowie obecnych lusiniaków słuchali  w 



każdą niedzielę kazań jednego z największych ludzi 

tamtych czasów. W latach 1470 – 1472 przebywał w 

Dunajowie na zamku gość niezwykły : był to Włoch 

Filippo Buonaccorsi Kallimach , pisarz, poeta, wybitny 

humanista , dyplomata. Uciekł z Rzymu, gdzie groziło 

mu aresztowanie z oskarżenia o udział w spisku na 

życie papieża. Drogą przez Wenecję, Morze Śródzie-

mne, Konstantynopol trafił do Lwowa, bowiem tu 

kupcem był jego krewny. Ten krewny doradził 

Kallimachowi, by skrył się na zamku arcybiskupa  

Grzegorza z Sanoka w Dunajowie, zaś arcybiskup jako 

wielki humanista nie wyda go policji papieskiej, bo nie 

uwierzy w oskarżenie. Grzegorz otoczył Kallimacha 

opieką i w tych latach na zamku w Dunajowie 

odbywały się sławne Biesiady Dunajowskie, czyli 

spotkania literacko-filozoficzne. Były one bardzo 

głośne, to zapewne przodkowie obecnych lusiniaków 

nie tylko o nich wiedzieli, lecz nawet mogli niekiedy 

przysłuchiwać się tym mądrym rozmowom. 

Mieszkańcy Lusiny z Wójtem Wojciechem Płaziukiem 

i gośćmi przed budynkiem świetlicy. Pierwszy z 

prawej Bronisław MJ Kamiński, W końcu tego roku 

ukaże się jego książka pt :Odwaga dla Przyszłości” z 

rozdziałem o Lusinie. 

W  dziejach mieszkańców Dunajowa, Ciemierzyniec, 

Wicynia i Białego  największą postacią historyczną  

był Grzegorz z Sanoka. On zamienił Dunajów w silne 

miejsce obronne, dzięki niemu ludność tych 

miejscowości mogła schronić się przed napadami 

tatarskimi, wzmacniać siły obrońców i przeżyć  

napady. Grzegorz uczył kultury i gospodarności. Na 

jego dwór  w Dunajowie zjeżdżali wielcy tamtych 

czasów. Tu powstawały dzieła kultury i różne 

nowości. Szopka betlejemska na Boże Narodzenie z  

dzieciątkiem,  pastuszkami  i zwierzątkami  ma w 

tradycji polskiej swoje początki w Dunajowie. 

Arcybiskup Grzegorz z Sanoka jest wielką postacią 

historyczną dla wymienionych miejscowości. 

Ponieważ dzięki niemu ludność tamtejsza  przetrwała,  

to opuszczając tamte tereny po II wojnie światowej  

pamięć o  Grzegorzu z Sanoka i przenosi  do Lusiny  

                                                                          .  

Ściana Pamięci w świetlicy lusińskiej 

 W pomieszczeniu na pierwszym piętrze 

została wykonana piękna sala konferencyjno-

wystawowa. Można w niej organizować wystawy stałe 

i przejściowe oraz spotkania i konferencje. Nareszcie 

Lusina ma miejsce godne do rozwoju kultury. W tej 

sali zostanie zorganizowana wystawa pamiątek, 

dokumentów i fotografii związanych z historią 

mieszkańców. A ta historia, to nie tylko okres po 

1945r., lecz także długie wcześniejsze dzieje, od 

1389r.  Zostanie tam zainstalowana tzw. Ściana 

Pamięci – Muzeum Lusińskie. Niektórzy mieszkańcy 

już przekazali na ten cel pamiątki i stare fotografie. 

Pan Bronisław przywiózł ze sobą siedem eksponatów 

związanych z korzeniami mieszkańców, w tym także  

portret Grzegorza z Sanoka. Przyjechał  nawet sam 

artysta malarz Ivan Malinskyy, który mieszka w 

Kudowie Zdroju. Na Ścianie Pamięci pojawią się 

zdjęcia nauczycieli i wychowawców lusiniaków, 

działacze społeczni, sportowcy i działacze 

gospodarczy, fotografie z życia rodzinnego, religijnego 

i codziennego. Wszystkie fotografie i dokumenty będą  

za szybami w ramkach i w gablotach. Na innych 

ścianach w tej sali  będzie miejsce na eksponowanie 

twórczości naszych  mieszkańców. Niektórzy już 

malują, a inni wezmą dobry przykład i także ruszą do 

dzieła. Apelujemy do wszystkich mieszkańców o 

przeglądnięcie swoich szafek i szuflad, a także 

strychów i szop  za starociami, dokumentami, 

fotografiami itd. Wszystko to może okazać się bardzo 

cenne  na Ścianie Pamięci, może nas jednoczyć 

wokoło naszej pięknej historii i przechować pamięć o 

nas i naszych przodkach . 

Wśród gości na otwarciu świetlicy był także pan Józef 

Wyspiański, pisarz z |Lubina, pochodzący w powiatu 

przemyślańskiego. Pan Józef zaprezentował swoją 

kolejną, już piątą książkę o zbrodniach OUN-UPA na 

terenie powiatu przemyślańskiego, w tym w 

Ciemierzyńcach. Dunajowie i Białym. Ludność 

Ciemierzyniec doznała napadów ze strony UPA i te 

wydarzenia znajdą swoje  ślady na Ścianie Pamięci. 

Gośćmi były także panie ze Strzegomia ; nauczycielka 

Maria Kamińska-Smyk  i Józefa Kamińska-Pakla, obie 

niegdysiejsze lusinianki. Serdeczne gratulacje za 

ożywienie kulturalne, za piękne przygotowanie 

spotkania  usłyszeli lusiniacy  od Wójta Wojciecha 

Płaziuka.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Od lewej : Wójt Wojciech Płaziuk i radny Krzysztof 

Dziurla 

 

 

 

 

 

 

 

Widok na salę spotkania w dniu 8 VI 2019r.  Na 

stołach była dobra kawa i smaczne  ciasta, za co 

wszyscy uczestniczący bardzo dziękują. Po remoncie 

świetlica może służyć do zebrań, konferencji, wystaw, 

organizowania ślubów i różnych przyjęć. 

W trakcie spotkania pojawił się pomysł zainstalowania 

na zewnętrznej ścianie budynku świetlicy granitowej 

tablicy pamiątkowej poświeconej  Grzegorzowi z 

Sanoka , szczególnie dla upamiętnienia 630 lat  historii 

mieszkańców okolic Dunajowa, a których następcy po 

1945r. zamieszkali w Lusinie. Zwracamy się do 

mieszkańców o poparcie tego projektu. 

     Twórczość artystyczna  w Lusinie 

W 2016 r. na dożynkach w Lusinie zaprezentowała 

swoje malarstwo pani Katarzyna Krajewska-Pieczarka.  

Tematem tej kolekcji były kwiaty. Pani Katarzyna 

pochodzi z rodziny Krajewskich z Ciemierzyniec; jest 

to jedna z rodzin ciemierzyńskich, z kresowej polskiej 

szlachty podolskiej. Ojciec Władysław Krajewski i 

stryj Józef Krajewski walczyli w AK. Józef odznaczył 

się w walkach oddziału „Gryfa”. Po II wojnie 

światowej rodzina Krajewskich osiedliła się  w Lusinie  

i w Konarach. Katarzyna została nauczycielką,                                                                   

pozostała w Lusinie i w wolnych chwilach maluje 

obrazy. 

 

         Katarzyna Krajewska- Pieczarka prezentuje 

jeden ze swoich obrazów 

 

Na dożynkach w Lusinie w 2016r. mieszkańcy 

prezentowali sympatyczną kulturę miejscowości 
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         Stopka redakcyjna                         

Informator – folder do ekspozycji w świetlicy 

wiejskiej w Lusinie p.n. „Ściana Pamięci ” . 

Wydawca Rada Sołecka w Lusinie. Redaktor 

naczelny   Krzysztof  Dziurla. Wydaniu  tego 

informatora   patronuje Sołtys Lidia Fleszar  i Rada 

Sołecka Lusiny w składzie:   Patrycja Ciarkowska 

(przewodnicząca),, Janina Hucał,  Wojciech Hucał, 

Magdalena Rasała, Izabela Starczewska.                                                                         

Konsultacja wydawnicza Bronisław MJ Kamiński 

Informator  redagowany  jest społecznie  i rozpro-

wadzany  nieodpłatnie. Data wydania 30 czerwca 

2019r.   Następny informator  ukaże się w grudniu 

2019r.  Adres redakcji : Krzysztof  Dziurla, Lusina 

6a, poczta Udanin . Adres email: kdziurla@wp.pl  


