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Wstęp

„Wszystkie szlaki prowadzą do Łomnicy” to publikacja Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica 
Zdrój „Łomniczanie”, która ma pełnić funkcję przewodnika po miejscowości. Pomysł zrodził się z po-
trzeby opisania jednego z piękniejszych zakątków Beskidu Sądeckiego – Łomnicy Zdroju. Informacje tu 
zawarte zostały w pewnej mierze odnalezione w nielicznych źródłach drukowanych, jednak w większości 
pochodzą od mieszkańców Łomnicy i nigdy nie były publikowane. Jest tu historia Łomnicy Zdroju, czę-
ściowo pochodząca z kronik odnalezionych we wsi. Znajdziemy też bardzo wnikliwy rys etnograficzny, 
opis strojów łomniczańskich i muzyki. Godny uwagi jest rozdział o gwarze łomniczańskiej oraz krótki 
słowniczek najpotrzebniejszych wyrażeń. Kwintesencją publikacji jest sześć bardzo szczegółowych opi-
sów tras turystycznych. To propozycje zarówno znane przez turystów i wcześniej opisywane, a także 
szlaki „przetarte” przez mieszkańców regionu. Są tu wzmianki o zachowanych w górach szałasach pa-
sterskich, pomnikach poległych w czasie wojny Łomniczan, ukrytych górskich wodospadach, krzyżach 
i kapliczkach, wymienione zostały niemal wszystkie najważniejsze osiedla i przysiółki wraz z charakte-
rystycznymi miejscami i postaciami. W kolejnych rozdziałach posmakować można łomniczańskich po-
traw, które poza granicami wsi mało kto próbował, posłuchać muzyki sprzed dziesiątek lat, przeczytać 
tragiczne historie sprzed wieków, które nigdy nie były spisane… Całość została ułożona tak, by publikacja 
miała jak najbardziej użytkowy charakter i służyła zarówno jako źródło wiedzy o tej małej części świata, 
jak i przewodnik dla tych, którzy właśnie w Łomnicy Zdroju chcą rozpocząć wędrówkę po najbardziej 
malowniczych szlakach Beskidu Sądeckiego. 

Ponieważ dzieje Łomnicy, jej niepowtarzalny folklor oraz nieznane miejsca nigdy nie były komplekso-
wo opracowane i spisane, zdarza się, że tylko nieliczni mieszkańcy je znają i potrafią cokolwiek o nich 
powiedzieć. Jest to zjawisko niepokojące, dlatego stowarzyszenie podjęło kroki by zachować to, co już 
niedługo mogłoby umknąć i na zawsze popaść w zapomnienie. Już zbierając materiały do poprzedniej 
publikacji – „Ocalić od zapomnienia”, okazało się, że w Łomnicy nie jest łatwo znaleźć osoby, które 
znają odpowiedzi na najbardziej fundamentalne pytania. A przecież kiedyś ktoś zapyta. Dlatego niniejsze 
opracowanie polecamy pedagogom i nauczycielom pracującym w Łomnicy Zdroju, by zainspirować ich do 
uczenia o tym, skąd jesteśmy, czyli kim jesteśmy, do organizowania zajęć poświęconych „małej ojczyź-
nie”. Wydanie to skierowane jest jednak przede wszystkim do rodziców – by opowieść o Łomnicy Zdroju 
trafiła do najmłodszych, którzy w przyszłości na pytanie: „skąd pochodzisz?” potrafili nakreślić barwny 
obraz górskiej wsi, o której nie można zapomnieć, nie ważne jak daleko się jest.

„Wszystkie szlaki prowadzą do Łomnicy” to materiał, który może również posłużyć jako scenariusz 
do przeprowadzenia wycieczek po miejscowości i okolicznych górach, podczas zorganizowanego wypo-
czynku w Łomnicy Zdroju. Stanowi on wartość edukacyjną bez względu na to, czy znajdzie się  w rękach 
mieszkańców regionu, czy osób z innych części Polski. 

Publikacja została wydana w ramach projektu „Łomnica jakiej nie znacie – stwórzmy ją razem”. Jak  
sugeruje tytuł, było to wspólne przedsięwzięcie: członków Stowarzyszenia „Łomniczanie”, młodzieży 
z Łomnicy Zdroju i ich rodzin. Podczas półkolonii letniej i zajęć pozalekcyjnych w 2013 r. zwiedzali oni 
Łomnicę Zdrój, zbierając informacje, odwiedzali mieszkańców, robili wywiady i zdjęcia. Docierali do 
osób, które zechciały podzielić się swoimi wspomnieniami i wiedzą. Książka jest zatem dziełem, stwo-
rzonym dzięki pracy i zaangażowaniu kilkudziesięciu osób i stanowi tym bardziej wartość samą w sobie.

       Stowarzyszenie „Łomniczanie”
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HISTORIA ŁOMNICY ZDROJU
O historii miejscowości najwięcej dowiadujemy się z „Zarysu rozwoju miasta Piwnicznej” Henryka 

Stamirskiego. Twierdzi on, że Łomnica istniała już w pierwszej połowie XIV wieku. Tym samym należała 
do najstarszych osad w Dolinie Popradu, na odcinku między Rytrem i Andrzejówką. Rządziła się pra-
wem magdeburskim. Posiadała własnego dziedzicznego sołtysa. Kazimierz Wielki wydając w Krakowie 
w dniu 1 lipca 1348 roku pozwolenie na lokację miasta Piwniczna, nadał jej równocześnie królewszczyznę 
Łomnicę z wyraźnym zastrzeżeniem, że zarówno ówczesny sołtys łomnicki, jak i jego następcy, mają 
zachować dawną władzę. Była to pierwsza oficjalna wzmianka dotycząca Łomnicy i dowodzi, że wieś 
istniała wcześniej niż Piwniczna. Nazwa, która się pojawia w pergaminach królewskich to Łomnica anti-
quam, czyli Stara Łomnica. Historyk Szczęsny Morawski, pisząc o wydarzeniach z 1410 r., tak wspomina 
Łomnicę: „Z Szczawnicy więc, Obidzy, Gabonia, Przysietnicy, Moszczenicy, Barcic i Piwnicznej ruszenie 
pospolite strzegło Krępaku; podczas gdy z tamtej strony Poprutu Łomniczanie, jako prawie jedyna stara 
osada, z Andryjówką samowtor strzegli przeprawy powyżej Piwnicznej i Makowicy”1. 

Cytat ten mówi o wydarzeniach z czasów Bitwy pod Grunwaldem, kiedy to mieszkańcy Łomnicy stawili 
bohatersko opór Ściborowi ze Ściborzyc, zapisując się w historii Sądecczyzny. Ścibor, który napadł na te 
tereny „paląc po drodze leżące wioski, prawdopodobnie Dąbrówkę, Biegunice, a może i Żeleznikową, cofał 
się prawym brzegiem Poprutu. Tamtędy, gdyby nie Łomniczanie pod Makowicą, wygodny (miałby) przechód 
ku Węgrom – w ślady Szowarskiego. Lecz na Łomnicy sołtystwa nie malowane; a Łomniczanie do dziś dnia 
chłop w chłopa jak jodły górskie, a tak jednostajni, tak odrębni swą krewkością wesołą, bitną a rozmowną, 
że trudno im odmówić znamion gniazdowości odwiecznej. Oni to prawdopodobnie wsparci czatą z zamku kot-
czego barcicko-ryterskiego, stanęli na Makowicy wielce obronnej zagradzając Ściborowi pochód ku Węgrom, 
podczas gdy Nawojowa zagrażała mu z lewej strony, a Andryjówka z prawej”2. Łomniczanie pamiętają to 
wydarzenie - wiedzą, że za któregoś króla, bardzo dawno temu, ich przodkowie bronili Polski – z opowieści 
przodków wynika, że siekierami rąbali bór, robiąc z łomów zasieki wzdłuż grzbietu góry tak, by ciężko było się 
przez nią przedostać. Tak tłumaczą też nazwę „Łomnica”3. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że nazwa ta zosta-
ła wymieniona w pergaminach królewskich wcześniej (1348 r.), prawdopodobnie chodzi o inne wydarzenie. 

W latach 1569 – 1583 sołtysem Łomnicy był Klimunt (Klimek) Balcerowicz vel Bartyzelowicz, syn Balta-
zara (Bartyzala), wójta sądowego w Piwnicznej.

W roku 1578 Stefan Batory nadał ponownie Piwniczanom Starą Łomnicę. Granica pomiędzy Łomnicą a Piw-
niczną została definitywnie wyznaczona i zatwierdzona przez króla Stefana Batorego 12 września 1583 r.

Założenie Nowej Łomnicy - Łomnica novae radicus (obecnie górny „wyśni” koniec) to rok 1570, a jej 
rozwój przypada na lata 1580 – 1600. Pierwszym osadnikiem był Bołoz, a po nim przybyli Jarzębacy. 
Bołoz swoje gospodarstwo ulokował na obecnym Nawsiu. Nowa Łomnica była wsią graniczną, dalej, od 
Wierchomli Wielkiej tereny należały do ludności wołosko-ruskiej. Stara Łomnica zaczynała się przy ujściu 
Łomniczanki do Popradu, nowa na północny-wschód od niej nad średnim biegiem Łomniczanki. Obie 
Łomnice podlegały administracyjnie starostom sądeckim. Jednak Stara Łomnica tylko pośrednio, gdyż 
była własnością feudalną Piwnicznej.

W roku 1629 Łomnica posiadała 9 zagrodników (ludność wiejska uboższa, z rolą i bez roli), nie miała 
natomiast kmieci opodatkowanych, czyli najlepiej sytuowanych chłopów. Istniało tu wciąż oddzielne 
sołectwo, a ponieważ w ciągu drugiej połowy XV i pierwszej połowy XVI w. większość sołectw została 
skupiona przez szlachtę i duchowieństwo, wolni sołtysi i chłopi należeli już raczej do rzadkości. Ale jako, 
że Łomnica była wsią królewską, sytuacja tu wyglądała inaczej. 

Połączenie obu Łomnic nastąpiło w latach 1660 – 1680. Było to wynikiem karczowania lasów, by uzyskać 
pola pod uprawy.

W roku 1752 wójtostwo w Łomnicy otrzymał Antoni Balicki, herbu Topór z Balic, sekretarz królewski. 
Lustratorzy badając stan, dochody i powinności poddanych królewskich w 1765 r. stwierdzili, że: „Łom-
nica posiadała 21 kmieci wszyscy czynszowali”4. 

W 1770 r. Łomnica została włączoną do Węgier. W roku 1777 „wieś posiadała 92 domy mieszkalne, 106 
rodzin i 590 osób obojga płci. Chłopców było wtedy w tej wsi 115, tj. od 1 r. do 12 lat: 89 i od 13 l. do 17 
lat: 26. Osób płci żeńskiej było 300. Niemowląt miała Łomnica 25”5. Miejscowi rolnicy byli właścicielami 
61 koni i 88 wołów, jako zwierząt pociągowych. 

W czasach autonomii galicyjskiej (1860 – 1873) i później, aż do roku 1933, Łomnica posiadała statut gmi-
ny jednowioskowej. Jak zauważa w swej pracy K. Gromala „wieś była biedna, często nawiedzana przez 
powodzie, nieurodzaj, epidemie duru i czerwonki. (…) Gospodarstwa wprawdzie liczyły i liczą do 15 ha, 
ale najczęściej ziemia jest licha, nieużytki, hale górskie, gdzie jelenie i dziki są współgospodarzami. 
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Poza tym gospodarstwa rozdrobnione. Zdarza się, że parę hektarów jest w 30 kawałkach rozrzuconych 
po wszystkich górach. Oddalona była od większych miast, przez co stanowiła zamkniętą całość o własnej 
odrębnej kulturze, pojęciach, przekonaniach, wierzeniach”. 

W okresie zaborów Łomnica kolejno dostawała się w ręce różnych dziedziców. Byli nimi m.in. baron 
Liebiego – Niemiec, w roku 1906 hrabia Dominik Potocki, później Prusak Linartowicz i hrabia Stadnicki, 
który sprzedał lasy Edwardowi Burgerowi6. 

8 kwietnia 1850 r. ok. 60 Łomniczan utonęło w Popradzie, próbując dostać się do kościoła w Piwnicz-
nej. Łomnica nie posiadała własnej świątyni. By dotrzeć na nabożeństwo musieli pokonywać górę Kicarz 
i rzekę Poprad. 

W 1873 r. epidemia cholery w Łomnicy Zdroju zabrała 125 osób.
W 1881 r. założono pierwszą szkołę w Łomnicy. 
W 1874 r. została zbudowana linia kolejowa biegnąca pod Łomnicą. Gdy budowano żelazny most kole-

jowy na Popradzie przedsiębiorstwo zarządzające budową zaproponowało Łomnicy dobudowanie kładki 
przejściowej na moście, pod warunkiem, że jeden mężczyzna z każdego domu w Łomnicy przez 3 dni 
będzie pracował przy budowie mostu. Lecz Łomniczanie odrzucili propozycję skazując się na dalszy brak 
łączności na przeszło 50 lat7.

Od 1897 r. trwały starania o budowę mostu na Popradzie w Piwnicznej. Łomnica była odcięta rzeką, 
nie miała połączenia z głównymi drogami. Począwszy od Starej Lubowni na Spiszu, aż do Starego Sącza – 
Biegonic, na Popradzie nie było mostu. Okoliczna ludność przeprawiała się łodziami, a przy bardzo niskim 
stanie wody przechodziła w bród wraz z furmankami konnymi. Przy dużym stanie wody nikt się na drugą 
stronę nie wybierał. Przejścia znajdowały się:

- pomiędzy Mniszkiem a Kaczem
- tuż nad mostem przejściowym przed Piwniczną - przewóz łodziami. Nie była to bezpieczna droga, 

konie, krowy, owce i trzoda chlewna bały się wejść na prom, często wyskakiwały z niego i topiły się 
- pod obecnym mostem żelaznym, ale tylko gdy była mała woda. Zdarzały się tam wypadki, zanoto-

wano kilka utonięć. 
Przez te utrudnienia Łomniczanie częściej wyjeżdżali furmankami na jarmarki do Lubowni niż do Są-

cza. Sytuacja ta doskwierała wszystkim. Delegaci z miejscowości nadpopradzkich, łącznie z Łomnicą, 
którą reprezentował Jan Zieliński, jeździli do Lwowa do sejmu galicyjskiego oraz pisali pisma do Wiednia 
z prośbą o budowę mostu. W końcu uzyskali zapewnienie, że most powstanie, jeżeli wioski poniosą część 
kosztów pracy i materiału przy budowie drogi dojazdowej do mostu. Droga ta powstała w 1913 – 1914 r. 
i prowadziła od Majerza popod Kicarz po prawej stronie Popradu przez Hanuszów, gdzie zbudowano 
drewniany most w 1927 r. Droga ta prowadziła również w kierunku Piwnicznej przez Międzybrodzie. 
Wyraźne wpływy Piwnicznej na Łomnicę zaznaczyły się właśnie wtedy – po zbudowaniu drogi, kiedy to 
komunikacja między miejscowościami została znacznie ułatwiona. 

W 1910 r. zostaje podjęta decyzja o budowie kościoła w Łomnicy. 1913 r. to oficjalna data jego powsta-
nia. Mieszkańcy wybudowali go własnymi siłami.

I wojna światowa ominęła Łomnicę, jedynie przez pewien czas przebywały tu patrole kawalerii pol-
skiej. W sumie zginęło wtedy ok. 40 mężczyzn, którzy zostali powołani do wojska austro-węgierskiego.

W okresie międzywojennym wieś zaczęła się rozwijać pod kątem uzdrowiskowym. Doceniono lecznicze 
właściwości licznych szczaw znajdujących się w Łomnicy. Powstał dom kąpielowy (1924 r.) i łazienki 
z kąpielami mineralnymi i borowinowymi (1928 r.) – zasługa ta należała do doktora Ziarki, który prowadził 

Spis mieszkańców Łomnicy Zdroju poległych w czasie II wojny światowej opracowany przez Jana Bołoza z Młyna

Histora Łomnicy Zdroju

6



Ciekawostka: W 1962 r. Łomnicę odwiedził 
Henryk Stamirski, historyk, autor „Zarysu dzie-
jów miasta Piwnicznej”, w której znajduje się 
też historia Łomnicy. Wygłosił on odczyt dla 
60 mieszkańców nt. dziejów miejscowości. 

Podpis Henryka Stamirskiego, znajdujący się 
w Kronice szkoły świeckiej w Łomnicy Zdroju. 

tu badania wód. Niedaleko został zbudowany ośrodek wypoczynkowy dla przybywających tu kuracjuszy. 
Niestety na wskutek powodzi w 1934 r. łazienki uległy zniszczeniu. Nigdy potem ich nie odbudowano.

W 1930 r. urzędowo nadano Łomnicy miano „Zdrój” (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 13 maja 1930 r. Monitor Polski Nr 115/30).

W 1933 r. Łomnica po długich staraniach zbudowała własnym kosztem przystanek kolejowy na wyku-
pionej od Piwnicznej parceli i utrzymywała własną płatną obsługę.

W 1934 r. Łomnica Zdrój weszła w skład gminy Piwniczna.
Okres II wojny światowej był ciężki dla miejscowości. Palono domy i mordowano mieszkańców, którzy 

pomagali partyzantom. W samej Łomnicy oraz okolicznych lasach działały grupy partyzantów polskich 
(„Lis” i „Tatara”) i radzieckich („Aloszy” i „Saszy”), ich działalność jest upamiętniona pomnikami, któ-
rych wiele spotkamy w górach. Na froncie poległo 2 mieszkańców Łomnicy (Jan Kuc z Przymiarek, Włady-
sław Fiedor z Korkówki). W Łomnicy zostali zastrzeleni przez Niemców Edward Polański z Klińca, Michał 
Polański z Mrozkówki, Józef Toczek z Toczków. Rozstrzelani i spaleni przez Niemców na Rechmanówce 
(8.10.1944 r.) to: Maria Izworska, Maria Polańska, Jan Polański i Wojciech Żywczak. Z przymusowych ro-
bót w Niemczech nie powrócili Józef Bołoz z Toczków, Tadeusz Jarzębak z Jarzębaków, Dominik Wąsowicz 
z Sutorów, Józef Źrołka od Źrołki i Maria Gardoń (Króle)8. 

W Łomnicy, na Hali Turbacz między Certezem a Halą Skotarki, stacjonowała 9 Kompania 3 Batalio-
nu 1Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej pod dowództwem mjra Juliana Zubka (ps. „Tatar”). 
Na tych terenach działał też oddział „Łąka” Jana Polańskiego ps. („Lis”). 

W 1942 r. wieś zostaje zamknięta z powodu epidemii tyfusu i czerwonki. Przez 6 miesięcy nie działały 
szkoła i kościół. Na tyfus zmarły 3 osoby, na czerwonkę 10. 

W latach 1954 – 1961 Łomnica była samodzielną gromadą. Później, do 1973 stanowiła część Gromadz-
kiej Rady Narodowej Piwniczna-Wieś.

W 1960 r. zelektryfikowano wieś. W 1966 r. Gromadzka Rada Narodowa w Piwnicznej zatwierdziła 
inwestycję budowy oświetlenia wzdłuż drogi głównej w Łomnicy na odcinku 5 km. Koszt przedsięwzięcia 
oszacowano na 650 tyś. zł. Warunkiem jednak była pomoc mieszkańców przy rozładowaniu betonowych 
słupów z wagonów i ich zwózce ze stacji w Piwnicznej do Łomnicy. Czyn społeczny został zrealizowany 
– w przeliczeniu praca mieszkańców wyniosła 46 tyś. zł. Nie udało się zelektryfikować całego odcinka, 
z uwagi na brak wytyczonej drogi i nieuregulowanego potoku. Droga została więc oświetlona na trasie od 
Leśniczówki do kiosku „pod świerkiem” (dziś jest tu sklep na Zagrodach, naprzeciwko starych łazienek). 

Po roku 1965 mieszkańcy podejmowali co raz częściej pracę poza Łomnicą. Młodzież zaczęła uczęszczać 
do szkół średnich. Obcy ludzie napływali do wsi, a tutejsi wyjeżdżali na Śląsk, czy w inne tereny Polski.

W 1967 r. władze powiatowe ujęły w planie budowę drogi w Łomnicy, ale pod warunkiem wykonania 
przez mieszkańców pracy w ramach czynu społecznego na poziomie 50%. Młodzież szkolna włączyła się 
do budowy drogi wykonując z własnego materiału ok. 400 szt. palików potrzebnych do wytyczenia drogi, 
nazbierała ok. 120 m3 kamienia na podsypki. Wkład ten został wyceniony na 6 tyś. zł, a ogólna wartość 
czynów społecznych po komisyjnym odebraniu drogi, wyniosła 207 tyś. zł. Łomnica znalazła się na 2 miej-
scu w powiecie pod względem czynów społecznych.

W 1968 r. dobiega końca regulacja potoku „Łomniczanka”. W październiku oddano do użytku betonowy 
most koło starych łazienek. Od tego roku zaczęło też działać w szkole Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 
W samym roku 1971 w Łomnicy zatrzymało się 70 obozów wędrownych – ze schroniska skorzystało 1535 
osób z całej Polski.
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Lata 1968 – 1971 to budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Mieszkańcy podjęli decyzję 
o budowie remizy po odrzuceniu przez władze wojewódzkie pomysłu utworzenia domu kultury w Łomnicy 
Zdroju. Nowa remiza OSP powstała w czynie społecznym.

Od 1973 r. Łomnica Zdrój jest sołectwem. 

Przez 650 lat Starej Łomnicy i 300 lat nowej Łomnicy nikt nie spisał jej ważniejszych wydarzeń. 
Zebrane tu informacje pochodzą z „Zarys rozwoju miasta Piwnicznej” Henryka Stamirskiego (2008 r.), 
z pracy magisterskiej p. Ksawery Gromali pt. „Przezwiska we wsi Łomnicy Zdroju” z 1979 r. oraz z „Za-
pisków kronikarskich zebranych przez Jana Bołoza z Młyna, znawcy i miłośnika historii i tradycji Łomnicy 
Zdroju i jej okolicy” znajdujących się w posiadaniu parafii w Łomnicy Zdroju, z „Kroniki szkoły świeckiej 
w Łomnicy-Zdroju” znajdującej się w szkolnym archiwum. 

RYS ETNOGRAFICZNY (oprac. Monika Florek)

Łomnica Zdrój to malownicza wieś położona w Beskidzie Sądeckim na południowych stokach pasma 
Jaworzyny Krynickiej. Główne zabudowania wsi ciągną się wzdłuż potoku „Łomniczanka”, ale po górach 
rozrzucone są osiedla górskie, tzw. Wierchy. 

Bogactwem Łomnicy są źródła mineralne; jest to wieś, która może się poszczycić największą ilością 
naturalnie wypływających źródeł wody mineralnej – jest ich 27. Ta wyjątkowość została zauważona już 
na początku XX w. W 1910 r. ujęto część źródeł i rozpoczęto budowę infrastruktury uzdrowiskowej, 
a Łomnicę zaczęto nazywać Drugą Krynicą. W Łomnicy można też spróbować wody z tzw. mofet. Znaczna 
część wsi porośnięta jest jodłowymi lasami, które w górnych partiach gór zmieniają się w drzewostan 
świerkowy i bukowy. 

Mieszkańcy Łomnicy Zdroju to Górale Nadpopradzcy, których w latach powojennych zaczęto nazywać 
Czarnymi Góralami. Jest to grupa górali sądeckich, jednak jak pokazują badania etnograficzne jest ona 
korzeniami wrośnięta w kulturę Spiszu. Jest to kultura pasterska, której kształt zawdzięczamy późno-
średniowiecznym wędrówkom owczarzy wołoskich. W kształtowaniu się nadpopradzkiego folkloru duże 
znaczenie miało też sąsiedztwo Rusnaków (Łemków). Już w 1902 r. Seweryn Udziela pisze, iż w przygra-
nicznym pasie przejściowym, w którym wymienia Łomnicę, „niektórzy mieszkańcy noszą się z ruska, albo 
też niekiedy zdarza się spotkać dom wybudowany wg typu chyż łemkowskich”9. Rusińskie melodie i język 
do dziś można usłyszeć w piosenkach, kolędach śpiewanych przez najstarszych mieszkańców Łomnicy.

Folklor to kultura materialna i duchowa charakterystyczna dla danej miejscowości. W warstwie ma-
terialnej (strój, sposób budowy domostw) nie przetrwał on do naszych czasów, lecz zachował się w war-
stwie duchowej. W Łomnicy ludzie na co dzień mówią gwarą, znają dawne zwyczaje, opowiadania, bliska 
jest im starodawna kosmologia, w której człowiek jest integralnym elementem uporządkowanego przez 
cztery pory roku świata. Jest to bogactwo, którego przy pierwszym pobycie w Łomniczańskich Zdrojach 
nie da się zauważyć, ale raz odkryte zniewala i zmusza do ciągłych powrotów.

Łomnicońska muzyka
Najstarszy, znany nam skład łomniczańskiej kapeli, czyli muzyki, to skrzypce i małe basy10. Ostat-

nia grająca w tradycyjnym składzie kapela to muzyka prymisty z przysiółka Króle Józefa Polańskiego, 
w której sekundował Wojceich Bołoz z Maryniaków i Kowalik z Zubrzyka11. Jak w całych Karpatach, 
grano też na dudach i instrumentach pasterskich: różnego typu piszczałkach, rogach sygnalizacyjnych 
drewnianych i zwierzęcych, trombitach. W powszechnym użyciu były heligonki i harmonijki ustne. Po 
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wojnie rozpanoszyła się moda na radzieckie harmonie i akordeony, które niestety wyparły tradycyjną 
muzykę z łomnicońskich chałup. Cechą charakterystyczną tutejszego sposobu grania jest czardaszowy 
sposób sekundowania i w przypadku grania „na esta” dzielenie wartości ósemki na trzy osobne dźwięki. 
Najstarsze zapisanej nuty zawierają elementy starodawnych skal. Tekst utworu nie jest przywiązany do 
melodii, poza pieśniami obrzędowymi daną piosenkę można śpiewać jak mówią mieszkańcy „na bądź jaką  
nutę”. Poniżej przykład obrzędowej pieśni z elementami skali lidyjskiej, i molowej nuty w synkopowa-
nym rytmie krakowiaka. 

Zapłakała Pani Młodo rzewliwie, rzewliwie
Powiesiła swój wionecek na śliwie, na śliwie
Zapłakała Pani Młodo żałośnie żałosinie
Powiesiła swój wionecek na sosnie na sośnie
  
Zakukała kukułecka na  śliwie, na śliwie
Zacepliście już Młodo sconśliwie, sconśliwie

Lulu dziecie lulu, fto cie będzie tuluł
Utuli cie moma weźnie na kolona
Lulu dziecie lulu, kołyska z marmuru
Pieluski z rombecku, mój ty Joniołecku
Kołys ze sie kołys przydzie do cie berys
Przydzie i beryska, dzie twoja kołyska 

Uśnij ze mi usnij, abo mi urośnij 
Mozes mi sie przydać wołki w pole wygnać

Jak wspominają mieszkańcy, dawniej we wsi było weselej i większa zgoda była. Pod byle pretekstem, 
spotykano się na muzyki, by wspólnie potańczyć czy pośpiewać. Takie muzyki organizował zawsze gazda 
po zakończonych pracach polowych, do których zwykle napytywani byli sąsiedzi; wówczas nazywały się 
one łobzynek, ale też były robione „bez okazji” z potrzeby serca, ku radości wszystkich. Było kilka chałup 
„wyznaczonych” na muzyki. Anna Żywczak od Lichonia wspomina, że na muzyki chodzono do Zieleńskich 
na Toczki, i na Sutory do Józki. Na takich zabawach zwykle przygrywał sam skrzypek, czy heligonista, 
czasem grano na zwykłej harmonijce ustnej, grzebieniu czy listku. Wyjątkowym pięknem odznacza się  
łomniczański wielogłosowy śpiew a capella. Zasadniczo jest on dwugłosowy, gdzie drugi głos jest pro-
wadzony o tercję niżej od właściwej melodii, zaś czasem, gdy predyspozycje głosowe śpiewaków na to 
pozwalają, melodia rozchodzi się w trójgłos. 
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Domostwo i zagroda 
Zabudowania dawnej Łomnicy były w całości zrobione z materiałów 

dostępnych na miejscu, czyli z drewna i piaskowca. Budynki stawiano 
na czterech kamiennych peckach, ustawionych pod czterema węgła-
mi. Żeby domostwu i jego mieszańcom zapewnić pomyślność i ochronę 
przed złymi mocami, pod węgła kładziono pieniądze i święcone zioła, 
z których najważniejszym był dzwonek, czyli dziurawiec. Ściany były 
z jodłowych belek. Gratynę – przestrzeń pomiędzy belkami – wypełnia-
no ususzonym mchem. Dachy, pokryte gontem lub deskami, na domach 
zwykle były dwuspadowe łomane z okapem, na stajniach i pomiesz-
czeniach gospodarczych czterospadowe o znacznie ostrzejszym kącie. 
Jeszcze dzisiaj w szczytach na starych chałupach można zobaczyć mi-
sternie wyciętą w drewnie koronkę12. Uboższe domostwa składały się 
tylko z sieni, piekarni i stajni przykrytej jednym dachem. Gazdowie 
posiadali czworoboczne zagrody, składające się domu, stajni, stodoły, 
chlewiku i owczarni. Charakterystyczną cechą łomniczańskich stodół 
były jednoskrzydłowe na szerokość całego boiska wrota. Posiadały one 
małe drzwiczki, aby ludzie mogli wchodzić bez otwierania wrót. Jeden 
bok zagrody to był okół – płot z wrotami. Każde domostwo posiadało 
loch, częściowo wkopaną w ziemię kolebkowo sklepioną kamienną spi-
żarnię. Wodę czerpano ze studni kołowrotkowych, ośmiobocznych przy-
krytych gontowymi daszkami, lub z kadłubowych. Uwagę etnografów 
przeprowadzających badania w latach 60. XX w. zwróciła półtorametro-
wa wysokość kadłuba13. Standardowo w innych miejscach Sądecczyzny 
wystająca ponad ziemię część to nie więcej niż 0,75 m. 

Bogatsi gazdowie posiadali jeszcze bieloną wapnem albo wygotowy-
waną dla rozbielenia jej gliną reprezentacyjną izdebkę. Najważniej-
szym pomieszczeniem była piekarnia, w niej to koncentrowało się życie 
domowników, znaczną jej część zajmował dymny piec. Dym wydobywał 
się z pomieszczenia przez otwór w powale zwany woźnicą. W piekarni 
z domownikami mieszkał drób, króliki i nowonarodzona lub chora zy-
wina. Na środkowym tragarzu rzeźbiono ozdobny ornament, cyrklową 
rozetkę, inicjały IHS i datę powstania domu, a czasem i jego fundatora. 
Pod powałą znajdowały się palenie – długie drągi, na których suszyło 
się drewno na opał. Podstawowymi sprzętami piekarni były ustawione 
wzdłuż ścian i pieca ławy. Na nich spano, jedzono i używano ich jako 
półek. Wyposażeniem piekarni był jeszcze łyżnik i romik, wieszana na 
ścianie półka na gliniane bądź drewniane miski. Gdy w piekarni był 
kącik dla bydła, nad nim pod sufitem umieszczano wyrko do spania. 
Kredensy i szafy pojawiły się w okresie międzywojennym tylko u bogat-
szych gazdów. Do przechowywania świątecznej odzieży służyła stojąca 
w izdebce malowana wianna skrzynia, codzienną odziatę wieszano na 
zyrdce. Podłoga znajdowała się tylko w izdebce, w niej też stał stół 
z krzesłami i proste łóżka, tzw. pościele. Pomieszczenia zdobiły wycina-
ne z papieru firanki, serwetki. Pod powałą na ukos umieszczano święte 
obrazy, które w najważniejsze święta przystrajano kwiatami z bibuły 
i cetyną, czyli gałązkami jedliny.

Krótka legenda o smoku z Orzynia 

Opowieść z Łomnicy przepisana przez Seweryna Udzielę z Rocznika 
Samborskiego 1891 r.14 (zpis oryginalny):

Smok siedział w jamie w turni naprzeciw Orzynia tego na Łomnicy, Wy-
łaził czasem, zabierał owce. Przyjechał czarnoksiężnik, zczytał go. Smok 
wyszedł, on go dosiadł i wio! powietrzem. Na Orzymem gonciarze robili 
gonty: smok sobą roztrącił jodłę ta padła na jakiegoś Lacha i zabiła go. 
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Strój górala łomniczańskiego
Podobnie jak w całym łuku Karpat, materialną podstawę stroju górali nadpopradzkich stanowi owca 

i len. Z owczego sukna uszyte są chołośnie, gunia, katanki. Z lnianego płótna: koszule, portki, spódnice, 
zapaski i rańtuchy, obrusy. Większość elementów ubioru była wykonana przydomowym sposobem. W do-
mach tkano płótno lniane a także sukno, które potem odwożono do folusza. Najstarszy ubiór był prawie 
w całości biały, dopiero w XIX w. kolejne jego elementy zaczęły nabierać barw z przewagą brązowego 
u chłopów i granatowego u bab. Łomniczańska społeczność te zmiany odnotowała śpiewaną jeszcze po 
II wojnie piosenką „Gdzie się ta wiejska moda podziała”:

Piyrwy dziewczęta w tej całej bieli, stały w kościele jako Anieli 
A dzisiok idzie w tym cornym worze, jakie jej serce, pozol się Boze.

STRÓJ GÓRALA - Góral z Łomnicy chodził w lnianej, samodziałowej koszuli, związanej pod szyją ta-
siemką - sznurkiem. U młodych sznurek był czerwony, u starszych granatowy. W lecie koszula ta wypusz-
czana była na portki i przepasana skórzanym pasem. Na co dzień chodzono w koszulach z płótna kunop-
nego, z gorszych włókien lnianych i konopnych, lub w 
koszulach zgrzebnych z kłaków konopnych i lnianych. 
Koszula odświętna zrobiona była z cienkiego płótna sa-
modziałowego lanego i ozdobiona na przedzie białym 
haftem, tzw. różycami.

W lecie górale chodzili w płóciennych zgrzebnych lub 
kunopnych portkach, czasem zdobionych u dołu mereż-
ką: strzępkami z powyciąganych nitek, tzw. czerką. Górą 
spodni była zagiętka do której wciągano konopny sznu-
rek. Zawiązane węzełki z jednej strony i pętelka, czyli 
kluczka z drugiej stanowiły zapięcie. Portki miały jeden 
przypór - rozporek, który znajdował się z lewej strony. 

Baca Stanisław Bołoz, od Purkola  - w szczawniczańskim stroju - i baca Władysław Polański zza Gąsz-
cza (arch. Rodzinne Polańskich) 1 /Mężczyzna w szczawniczańskiej kamizelce i płóciennych portkach 
- Jan Żywczak (wójt) z kuzynem Karolem Kisielewskim 2

Drugi typ spodni to sukienne chołośnie. Nazwa „chołośne”, różnie przez miejscowych wymawiana, jest 
zaczerpnięta z języka rusińskiego. Najstarsze były w kolorze białym, późniejsze są szare lub ciemnobrą-
zowe, od czego górali nadpopradzkich zaczęto nazywać „Czarny-
mi góralami”. Były one obcisłe, z dwoma kieszeniami i przyporami 
częściowo zasłoniętymi zatatacami. Wzdłuż nogawic biegł lampas 
z włóczki lub wszytego sukna. Lampas ten mógł być czerwony albo 
granatowy. Mamy też przekaz o szerszym czerwonożółtym szerokim 
lampasie z czubką – ozdobnie zwiniętą włóczką15 - pod kolanem. 
Nad kostką zwykle był umieszczony kutasik z wełny. Chołośnie nie 
były zdobione parzenicami, w rysunkach Z. Szewczyka, który tuż 
po wojnie prowadził w Łomnicy badania etnograficzne, pokazane są 
skromne typy zdobień przyporów. Spodnie te były podtrzymywane 
przez wąski pas kawalerski. Jego długość dochodziła do 3 m, był on 
kilkakrotnie owinięty wokół pasa i opadał swobodnie na chołośnie. 
Na to bogatsi gazdowie zakładali  szerokie, tzw. góralskie pasy. Za-
leżnie od zamożności były zapinane na 2 do 6 mosiężnych sprzączek. 
Wyrabiane były ze świńskiej skóry albo z dzika. Ozdabiano je wy-
gniatanymi wzorami i wybijano ćwiekami albo mosiężnymi centka-
mi, a w górnej krawędzi pasa były kieszonki, do których wkładano 
puligaresy z pieniędzmi.  

Na koszulę zakładano kamizelkę, lecz częściej serdaczek. Kamizelka mogła być w kolorze czerwonym, 
niebieskim (siwym) bądź czarnym. Zdobiona była gęsto przyszytymi po obu stronach rozcięcia mosiężny-
mi guzikami. Najstarsze serdaki były białe, późniejsze żółte. Zdobiono je kolorowym suknem, skórką sa-
fianową i wełnianym haftem. W zimie noszono spencerki, długie obszywane dookoła czarnym barankiem 
kożuchy. Okryciem wierzchnim była biała gunia „ze skrzydłami”. Wzdłuż  krawędzi obszywana była żółto-
czerwono, granatową wełną (ew. sukienkiem), która czasem dla ozdoby zawijana była w pętelki. Przy 

1

2
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prawej części rozcięcia miała zdobinę, tzw. łem. Kohuł/t. W okresie późniejszym 
noszono czarne sukienne wzorowane na austriackich mundurach kurtki, a zwano 
je również „gunią”. Miały one 4-6 kieszeni. Ozdobą na nich była oblamówka lub 
sukienne aplikacje w kolorze czarnym bądź granatowym na kołnierzu, końcówkach 
rękawów i kieszeniach. Na aplikacjach ściegiem maszynowym wykonywano szlak z 
powtarzających się motywów rombu i wrzeciona. 

Najstarsze okrycia głowy to tzw. kapelusze kardynalskie z dużą, szeroką, lekko 
zawiniętą do góry kanią albo czarne z wysokim rondem podniesionym do góry 
sukienne kapelusze, nazywane dziś spiskimi. Później przyszła moda na tzw. pod-
halańskie kapelusze z okrągłą główką i małym rondem przewiązanym czerwonym 
sznurkiem, zakończonym kutasikiem. Zimą noszono spuscane capki uszyte z bara-
niej skóry sierścią do wewnątrz, otoczone na zewnątrz barankową oprymą, roz-
ciętą z przodu i spuszczaną na uszy. Na zewnątrz obszyte były zwykle niebieskim 
sukienkiem i zakończone czerwonym pomponem. Powszechniej jednak noszone 
były stożkowe wysokie baranice o lekko wgiętym denku i baranku na zewnątrz.

Nieodłącznymi atrybutami męskiego stroju był wacek, czyli woreczek na tytoń, 
i skórzana torba cielęca bądź borsucza, w której klapę stanowiła głowa borsucza. 
Wacek ozdobiony był treszkami: muszelkami, starymi monetami, guzikami przy-
wiązanymi do rzemieni woreczka. Po skręceniu ich razem wkładano go z fajką za 
pas bądź w rozcięcia guni ze skrzydłami. 

STRÓJ GÓRALKI - Bluzki kobiece szyte były z takich samych materiałów jak mę-
skie; do koszuli często doszyty był nadołek (rodzaj halki) z gorszej jakości płótna. 
Pod szyją był kołnierzyk, często kryza z doszytymi koronkami, a „bufiaste” rękawy 
miały zapinane na guziki manszeciki. Prócz koronek zdobiono bluzki białym haftem. 

Nim pojawiły się zdobione motywami kwiatowymi wyszytymi z koralików gor-
sety z czarnego bądź czerwonego aksamitu, na lniane koszule wdziewano staniki. 
Zapinano je na guziki, a nie wiązano jak gorsety kolorowymi wstążkami. Miały one 
inny krój. Były krótsze, nie posiadały kaletek i o ile były zdobione, to lamówką 
przyszytą wzdłuż krawędzi. Szyto je z samodziałów barwionych bądź materiałów 
pochodzenia fabrycznego. Stanowiły one jeden z elementów ubioru codziennego, 
ale paradniejsze noszono nawet odświętnie. 

Góral w stroju z XIX w. (w białych chołośniach z czubką, w guni ze skrzydła-
mi i madziarskim - spiskim kapeluszu) 3 /Para gazdowska w strojach z po-
czątku XX w. 4 /Para dziecięca w strojach codziennych 5 / Panna w gorsecie 
i w siwej farbanicy 6

Ubiorem codziennym były też bluzeczki z lubowieńskich materiałów. Kupowa-
no je, chodząc na jarmarki do Starej Lubowli, co przed I wojną było bardzo po-
wszechne. Od święta noszono katanki z kupnego sukienka. Katanki – strój mężatek 
– były dopasowane do figury. Zdobione były lamówką, pionowymi zaszewkami lub 
też czarnym barankiem16.

W połowie XIX w. zapanowała moda na drukowane metodą batikową „lubowień-
skie spódnice, siwe, kropiate”17. Warto tu zaznaczyć że siwe w dawnym języku 
znaczy tyle co niebieskie. Powszechnie zwano je farbanice, farbówki, drukowani-
ce. Były one bardzo suto marszczone, z 4 do 6 szerzyn materiału. Co znaczniejsze 
gazdynie zakładały po kilka spódnic.

Zapaski pełniły dwojaką funkcję: albo ozdobną, albo ochronną. Na co dzień uży-
wano zapasek szytych z „lubowieńskich” materiałów, (drukowanych w białe albo 
czerwone kwiaty). Od święta ubierano zapaski białe, które bogato zdobiono haftem 
angielskim i szydełkowymi bądź klockowymi koronkami. Były też tiulowe zapaski, 
które na początku XX w. zaczęto zdobić kolorowymi tasiemkami. Starsze gazdynie 
ubierały czarne alpagowe zapaski, dołem ozdobione czerwonym płaskim haftem.

Zamężne kobiety na upięte w cubę (rodzaj koka) włosy zakładały koronkowe 
albo płócienne czepki i na to w dni uroczyste upinały czepce z białej haftowanej 
chusteczki. Niestety, nie mamy etnograficznego opisu, w jaki sposób te czepce 
były upinane, czy tak ozdobnie, jak na słowackim Spiszu, czy jak u Rusinów, czy 
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też podobnie jak u sądeckich Laszek. Gdy weszły w modę fabryczne 
tybetówki, białe czepce zanikły. Chustki były duże, tak że gdy je od-
świętnie wiązano pod brodą, przykrywały całe plecy. Wierzchnim okry-
ciem kobiet były też lniane płachty, zwane obrusami lub oktuskami. Do 
najbardziej strojnych okryć należały rańtuchy. To zdobiona koronkami, 
albo tasiemkami szeroka na 60 cm długa na 2 m płachta z lnianego 
cienkiego płótna. Rańtuchy były też  tkane w ten sposób, że w całości 
jakby stanowiły koronkę. W zimie cienkie chusty zastępowano wełnia-
nymi „derówkami” z frędzlami.

Łomnicońskie gazdynie wśród okolicznej ludności znane były z tego, 
że nosiły prawdziwe korale. Do najdłuższego sznura korali dowiązany 
był krzyż albo medalion. 

Zarówno mężczyźni jaki i kobiety na nogi zakładali onuce - cułki, 
łowijki, w lecie płócienne, w zimie sukienne, i kiyrpce. Wyrabiane były 
ze świńskiej (na lato i na co dzień) lub bydlęcej, dembionej skóry. Te 
ostatnie zdobione były podobnie jak pasy wybijanymi na mokrej skó-
rze wzorami. Kiyrpce miały trzymetrowe nawłoki rzemienne, którymi 
owijano hołośnie. Kobiety zwykle przywiązywały kierpce skręconymi 
z czarnej wełny sznurkami. Bogatsi gospodarze nosili też czarne buty 
z marszczonymi cholewami. 

Jak widzimy, strój ten nie jest tak bogato zdobiony jak strój sąsia-
dujących z nadpopradzkimi górali szczawniczańskich czy sądeckich La-
chów. Jest to po trosze dyktowane mentalnością Łomnican, którzy – jak 
mówią o sobie – „nie lubio paradne odziaty”, po trosze biedą, a przede 
wszystkim nieobecnością letników. Gdy była potrzeba paradniejszej 
odziaty ubierano stroje górali ze Szczawnicy. 

Warto wiedzieć, że bogate zdobnictwo z przełomu XIX/XX w ubiorach 
górali polskich to swoistego rodzaju „marketing”, jakim górale próbowali 
zwracać uwagę przyjeżdżających do nich ówczesnych wczasowiczów18. 

Łomnica sercem pasterstwa na Sądecczyźnie
W całym Beskidzie Sądeckim nie ma miejscowości, w której tradycje 

owczarskie są tak żywe i tak bogate jak w Łomnicy. Hodowla owiec 
jest tak głęboko zakorzeniona w sercu miejscowych gazdów, że można 
powiedzieć, iż owce w Łomnicy ma się po to, by były, a nie po to, by 
przynosiły zysk. W przeszłości hodowla owiec stanowiła podstawę egzy-
stencji miejscowych górali. Z owcy było jedzenie, z owcy była odzież, 
z owcy była pościel, w każdym siedlisku były owce, przeciętnie na jed-
nym gospodarstwie po 10 – 15 owiec. Znano też kilka rodzajów wypasu, 
który zwykle odbywał się na nieużytkach, tłokach19 i po lasach. Naj-
popularniejszym sposobem było zaganianie owiec od gospodarzy, rano 
przez jednego z gazdów (nie nazywano go bacą) i oddawanie ich na 
wieczór. Takim wypasem zajmowało się we wsi paru gospodarzy, zbierali 
oni 60–80 sztuk owiec. Wierchowcy, czyli ludzie zamieszkujący górskie 
przysiółki wiedli żywot typowo pasterski, wypasali owce samodzielnie 
przy własnych zagrodach. Były też bacówki typu wołoskiego. Wówczas 
owce były oddawane bacy na całe lato po św. Wojciechu i odbierane po 
św. Michale. Rozpoczęcie wypasu łączyło się z uroczystym rozpaleniem 
ogniska, czyli watry, okadzaniem stada ziołami święconymi i innymi za-
biegami religijnymi i magicznymi. Watra ta musiała się nieprzerwanie 
palić aż do jesiennego redyku. Zgaśnięcie ognia było złą wróżbą. Na 
wypas oddawano tylko te owce, które się doiły. Jagnicki i jałowiznę, tj. 
owce, które się nie zabagniły, zostawały na gazdówce, gdyż za wypas 
takich owiec trzeba było bacy dopłacić. Baca od każdej owcy dawał 
właścicielowi po 5 kg syra, nawet za taką owcę, „co była ladaco”20. Gdy 
ser był dawany przed nocą Świętojańską, baca z każdej gołki odkrawał 
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kawołecek dla siebie, żeby owcy mleko nie odeszło. Baca do pomocy miał owcorzy - juhasów i bacowską 
wiedzę, która pozwalała mu ochronić swoje stado przed chorobami i złośliwymi urokami innych osób. 

Dzisiejszy wypas owiec niewiele się różni od tego sprzed lat. Tak jak dawniej, owce trzyma się na ha-
lach w kosarach, rozbieranych ogrodzeniach, które po wypasieniu danego kawałka można przenieść. Przy 
kosarze stoi koliba, zbita z desek budka na płozach albo nogach, którą można przenosić. W niej juhas pil-
nujący owce może się położyć, zdrzemnąć, schować przed deszczem. Juhas przy owcach zawsze ma psy. 
Są dwa rodzaje psów: stróżujące, zwykle są to owczarki podhalańskie i naganiające różniej maści kundle. 
W kosarze jest stronka tj. przegroda z przepustami, przez które przechodzą owce po dojeniu. Dawniej 
dojono do drewnianych naczyń, które nazywano gielety.  Mleko cedziło się przez ścierkę, tzw. cytkę, 
a następnie dodawano do niego wody, w której wcześniej maczno rynckę. Ryncka to wysuszony wraz 
z zawartością żołądek małego oseska cielęcia, który jest naturalną podpuszczką do ścinania mleka. Dziś 
do klagania używa się kupnej podpuszczki, ale proces robienia serów jest ten sam. Ścięte mleko owcza-
rze zagarniają pod powierzchnią rękami, pucą go w większą grudę, po czym wkładają ją do czworokątnej 
szmaty tzw. grudziorki a następnie zawieszają ją na kołku, tak żeby żętyca mogła ściekać do podstawio-
nego naczynia. Po ocieknięciu ser układa się na deskach, tzw. podwyszerzach, gdzie schnie. Pozostała 
serwatka – zentyca, wykorzystywana jest do karmienia zywiny. 
Z wyschniętego sera, bundzu, robi się bryndzo. Grudy sera kru-
szy się na drobno, aby „przygnił”, a następnie ugniata bryndzę 
rękami w naczyniach, które onegdaj były drewniane. Moda na 
robienie oscypków do Łomnicy przyszła w latach powojennych.

W 2014 r. w Łomnicy jest ok. kilkaset owiec matek u kilku-
nastu gospodarzy i jest 3 baców, zajmujących się zawodowo 
wypasem owiec: Władysław Szwala zza Potoka, bacówka „za 
Górą”, wypasający owce „na granicy” Łomnicy i Wierchomli, 
Zygmunt i Tadeusz Jan Fiedor od Fiedorów, bacówka „na Ba-
niach”, pasą na granicy Łomnicy i Piwnicznej, Stanisław Żyw-
czak z Prazuchówki bacuje i pasie na Korpałach.

Gwara łomniczańska    (oprac. Agnieszka Fiedor)

Gwara mieszkańców Łomnicy jest ciągle żywa. Wszystko 
dlatego, że tego języka używa się jeszcze w domach, jest stale 
słyszany od starszych mieszkańców wsi i większość Łomniczan 
się nim posługuje na co dzień. Jednak w szkole, w urzędach 
i poza wsią mówi się raczej „po pońsku”. Gwara, to coś co nas 
wyróżnia. W Łomnicy inaczej wymawia się niektóre słowa niż 
w pobliskiej Piwnicznej. U nas mówi się: pódoma, przywie-
zoma, a nie: pódemy czy przywiezemy; mówi się: zrobiyła, 
napiyła a nie zrobiuła, napiuła - tu „u” nie jest tak słyszalne 
i akcentowane. Po łomnicońsku powie się: podoj mi desko, 
zaprzyj krowo, na chałpo, natomiast w Piwnicznej: podej mi 
deske, zaprzyj krowe, na chałpe. Duży wpływ na łomniczań-
ską gwarę  mieli  mieszkający obok w Wierchomli Łemkowie. 
W Łomnicy jest dużo potomków mieszanych małżeństw polsko-
łemkowskich i w tutejszej gwarze na starych nagraniach moż-
na usłyszeć wschodnie tylnojezykowe „ł”. Jeszcze dzisiaj sły-
chać pewne przeksztalcenia głoski „w” na „ł” wśród starszych 
mieszkanców Łomnicy, np. „zaśłyć śłycki”, „Śłyzo wycielonka 
trzymo sie zwonka”. Są też rusińskie słowa, które pozostały 
w słownictwie naszych mieszkańców np. chołośnie, chyżka.

W tutejszej gwarze występuje mazurzenie, czyli wymawia-
nie s, z, c zamiast „cz”, „sz”, „ż” np. pómoze, posła, gruska, 
cekać. Czasem,  „sz” zamienia się na „ś” jak w słowach: ślak, 
ślifuje, śpiklyrz. Nie mazurzy się, gdy w wyrazie występuje 
„rz” , np. na morze nie powiemy moze albo krzok, a nie ksok.

Typowe jest pochylenie głosek „a” lub „e” na „o”. Mówimy: 
Widzo tomto jodło a nie: Widze tamtą jodłe, doj a nie dej, 

1   Jedon 
2   Dwa 
3   Trzy 
4  Śtyry 
5  Pionć/ pio”ć 
6   Sześ 
7  Siedom 
8   Łosiom 
9   Dziewionć 
10   Dziesionć 
11   Jedynoście 
12   Dwonoście 
13   Trzynoście 
14   Sternoście 
15   Pietnoście 
16   Szesnoście 
17   Siedomnoście 
18   Łosiomnoście 
19   Dziewietnoście 
20   Dwejścia  
30   Trzydzieści 
40 Sterdzieści 
50 Pindziesont 
60 Szejdziesiont 
70 Siedomdziesiont 
80 Łosiomdziesiont 
90 Dziewindziesiont 
100 Sto 
200 Dwieście 
300 Trzysta 
400 Śtyrysta 
500 Pioncet 
600 Szejset 
700 Siedomset 
800 Łosiomset 
900 Dziewioncet 
1000 Tisionc 

Jak się liczy:
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trzymoj a nie trzymej, cytoj itp. Ale...
wyglondać - nie: wyglondoć
gotuwać - nie: gotuwoć
Charakterystyczna jest wymowa końcówek „ą”, „ę” na pochylone „o”, np. majo, jado, jedzo czy: 

kompa zamiast kępa, wonzoł zamiast węzeł. Niekiedy przed wyrazami rozpoczynającymi się na „a” 
dodaje się „h” lub „j” np. Homeryka, Jadom, Jondrzyj. Pochylone ‚a” często wymawiane jest jako 
dźwięk pośredni między a/o np.zol, magistrot zaś „e” jako długie „y”, np. mlyko, chlyb. W nagłosie „ch” 
przekształcane jest niekiedy jako „k” np. kcioł, kwała,kwila albo „f” np. ftóry, nifto, ftosi. 

Ciekawostka: w gwarze górali Nadpopradzkich nie występuje głoska „ń”. Zamiast niej wymawia się „j”, 
np. piyrogi łomnicońskie  wymawiamy piyrogi łomnicojskie, nie godom po pońsku wymawiamy nie godom 
po pojsku.

Jak odmienia się czasownik „być” w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym:

Os. Cz. teraźniejszy (jestem) Cz. przeszły (byłem) Cz. przyszły (będę) 

Ja Jo jes Buł jom, jo buł Bedo 

Ty Jes zeź Buł ześ, tyś buł Bedzies 

On Jes Łon buł Bedzie 

Ona Jes Łona była Bedzie 

Ono Jes Łono było Bedzie 

My  My som My byli Bedoma 

Wy Wyście som Bylizeście Bedziecie 

Oni Łoni som Łoni byli Bedom 

Dopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich miękkotematowych (Marysi/e, mamusi/e, z(e) 
ziemi/e, do studni/e) np. Pośli my do studnie po wodo.

Zwroty i powiedzenia czyli:  

Jak sie zgodać?

dzień dobry - witojcie albo: niek bedzie pokwolony... 
(w polu lub przy robocie: scońś Boze)
przepraszam - przeboccie
powodzenia - niek sie darzy
do widzenia - złostojcie z Bogiom, (odp. Boze prowodź)
która godzina - kielo godzin
o której jest kolacja - ło ftóry bedoma wiecerzać
proszę do pełna - doj mi łokopisto
jak się nazywacie - jak wy sie pisecie
dowiedziałem się - poraili mi
jestem wegetarianinem - nie jom śpeku
gdzie mogę kupić alkohol - gdzie tu gorzołko kupio
potrzebuję leku na przeziębienie - trza mi lyków na rymo
w zeszłym roku było deszczowo - łojskiego roku lato było ściapone
zaprosiliśmy turystów - napytalimy letników
zaczekaj na mnie przy drodze - pockoj mnie przy gościońcu
za późno przyszedłeś - aleś przysed nie rycho
wychodzimy wieczorem na imprezę - idoma na baciarko
boli mnie żołądek - cosi mnie w dołku piece
aleś mu nakłod jak psu do chalbijki (napyskować komuś)
ladacoś tako ze bez gratyno by cie przewlók (o bardzo chudej kobiecie)
nie nukali barz, tom nie śmiała telo jeś (nie namawiali do jedzenia)

Określenia powinowactwa 
w regionie: 

1. Po stronie ojca:
• brat ojca – stryk,
• siostra ojca –stryjenka 

(stryjanka),
• żona stryka – stryjno,
• mąż stryjenki – stryjek

2. Po stronie matki:
• brat matki – ujek (wujek),
• żona ujka – ujno (ujanka),
• siostra matki – ciotka,
• mąż ciotki – swok

(oprac. Edward Grucela)
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Dania regionalne 

PIEROGI ŁOMNICZAŃSKIE - Łomnica ma swoją regionalną potrawę – pierogi łomniczańskie, których prze-
pis wytwarzania jest procedurą przekazywaną z pokolenia na pokolenie przynajmniej od stu lat. Ten wyrób 
z ziemniaków i sera towarzyszy mieszkańcom Łomnicy od urodzenia aż do śmierci. Rozkoszowano się jego 
smakiem na chrzcinach, ucztach weselnych, biesiadach świątecznych i okolicznościowych (np. wejście do 
nowego domu) oraz na uczcie pogrzebowej. Nie obyły się bez niego wykopki ziemniaków. Gotowano je 
na Boże Narodzenie i Wielkanoc. Mniemano, że święta bez tej wspaniałości, to żadne święta. Najstarsi 
mieszkańcy Łomnicy układali o pierogach i nadal układają wiersze i opowiadają legendy. Wyrobu pierogów 
łomniczańskich uczyli nauczyciele w szkole na zajęciach z techniki przez całe dziesięciolecia. Kobiety na 
swoich zebraniach wiejskich dyskutowały i licytowały się, które z nich umieją lepiej je przyrządzać. Barwne 
opowieści o tych pierogach krążą z górą od setki lat, nie tylko pośród czarnych górali w Łomnicy, ale też 
w okolicach Rytra i Piwnicznej. Ongiś były one niezwykłej wręcz wielkości. Jedna z legend mówi, że jeśli 
gospodyni pieróg spadł z kuchni potrafił zabić kwokę i pięć kurcząt. Kolejna, że gdy gazda szedł z Łomnicy na 
Parchowatkę - do pola na robotę - zaczynał jeść pieróg pod domem, a kończył dopiero na… samiućkim wirchu 
(warto wiedzieć, że z Łomnicy na hale pod Parchowatką jest dobra godzina krzepkiego marszu). Najbardziej 
niezwykła opowieść o wielkości łomniczańskich pierogów mówi, że gdy ongiś Poprad wylał w Piwnicznej, 
ludzie wydłubywali z nich nadzienie, a wydrążonego, ugotowanego ciasta używali jako… łodzi ratunkowych. 

25 sierpnia 2011 r. pierogi łomniczańskie zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi35. Co roku w sierpniu odbywa się w Łomnicy Festiwal Pieroga Łomniczańskiego.

Przepis na pierogi łomniczańskie:

Składniki:  Ciasto – 3 kg sporych ziemniaków, 2 łyżki mąki, 1 jajko 
   Nadzienie – 0,5 kg białego sera, 1 żółtko, sól do smaku
   Omasta – boczek lub słonina

Ziemniaki umyć, obrać, około jedną czwartą ugotować w wodzie lekko osolonej, ostudzić je i zmielić. 
Drugą część ziemniaków (trzy czwarte) zetrzeć na tarce, odcisnąć. Wyciśnięty sok pozostawić, aby się 
ustał, następnie zlać z wierzchu płyn, a pozostałą skrobię dodać do wyciśniętych ziemniaków. Połączyć 
z gotowanymi ziemniakami i mąką, osolić i zagnieść ciasto. Ser zmielić, wbić jajko, osolić, dokładnie 
wyrobić. Formować wielkości jaja kurzego, robiąc w każdej kulce zagłębienie i włożyć masę serową, 
zalepić i nadać owalny kształt. Słoninę pokroić w kostkę i usmażyć na złocisty kolor. Pierogi wrzucać na 
gotującą wodę i gotować około 8 minut od momentu wypłynięcia na wierzch. Ugotowane pierogi podawać 
na talerzu okraszone usmażonym tłuszczem.

By przepis ten był bardziej zrozumiały warto zapoznać się z nim w języku oryginału:

Piyrogi łomnicońskie ze spyrkom
(przepis autorstwa Agnieszki Fiedor)

Zimioków Wiadro Łoskrobać
Tarło, Niecki Przyryktuwać.

Zetrzeć Coby Drobno Było
Tarcin duzo sie zrobiło.

I wyściskoj to przez smatke
Wyrób ciasto nie za rzodkie.

A do środka paluskomi
Wkładoj bryndze z zimiokomi.

Mąke, krochmol doj powoli
I nie zaboc tyz ło soli.

Tu pomału gotuj w wodzie
Nie myśl wtedy juz ło głodzie.

Spyrke przetop na łomaste
Mozes tyz pomaścić masłem.

Jak łodcekos tom godzine
Wtencos se poprawis mine.

I ze smakiom-boze drogi!
Łomnicońskie zjys piyrogi!!!!

Młodzież podczas warsztatów 
gotowania pierogów 
łomniczańskich

Rys etnograficzny
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ŹMIOKI ZE SYROWOM WODOM - Ziemniaki obieramy, gotujemy w osolonej wodzie. Następnie gotujemy 
wywar z naci pietruszki, ząbka czosnku, dodajemy bryndzę i chwilę gotujemy. Odcedzamy ziemniaki, 
wykładamy w całości na miskę, polewamy gotową „zupą” z bryndzy.

DZIADKI - Obieramy ziemniaki, gotujemy, następnie odcedzamy i do gorących dosypujemy mąkę pszen-
ną, pieprz, jajko i tłuczemy dokładnie tłuczkiem na jednolitą masę. Formujemy kluski wielkości gęsiego 
jajka, polewamy stopioną słoniną ze skwarkami.

KULASA - Do gotującej posolonej wody wsypujemy razową mąkę, szybko mieszając aby nie zrobiły się 
grudki. Gotujemy jeszcze 3 - 4 minuty. Podajemy od razu polewając mlekiem, śmietaną lub skwarkami 
(w zależności, co kto lubi).

CYR - Do gotującej i lekko osolonej  wody wsypujemy mąkę pszenną (podobnie jak kulase, tylko 
o rzadszej konsystencji). Podajemy „na przychlipkę” do ziemniaków.

KLUSKI Z TARCIN - Obieramy ziemniaki, ścieramy tak, jak na placki ziemniaczane (na najmniejszych 
oczkach), odciskamy sok, następnie dodajemy sól, mąkę oraz krochmal z soku ziemniaczanego, wyra-
biamy ciasto, formujemy małe kluski wielkości orzecha i wrzucamy na wrzątek. Wyjmujemy, polewamy 
„klusconką”, posypujemy bryndzą i stopioną słoniną.

ŹMIOKI Z KAPUŚNIORKOM - Sok z kiszonej kapusty gotujemy z dodatkiem liścia laurowego, ziela an-
gielskiego, czosnku (jeśli jest zbyt kwaśny dolewamy wody), dodajemy stopioną słoninę ze skwarkami, 
doprawiamy solą i pieprzem, podajemy z całymi gotowanymi ziemniakami jak zupę.

ŹMIOKI ZE ŚLIWIONKOM - Moczymy suszone śliwy, gotujemy. Osobno gotujemy ziemniaki, odcedzamy. 
Podajemy polane wywarem ze śliw.

INFORMACJE OGÓLNE

Położenie i ukształtowanie terenu
Łomnica Zdrój to wieś turystyczno – wypoczynkowa, położona w Karpatach Polskich, w Beskidzie Są-

deckim, w paśmie Jaworzyny Krynickiej, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, nad potokiem 
Łomniczanka – prawym dopływem Popradu. Centrum wsi położone jest na wysokości 400 – 600 m, a naj-
wyżej usytuowane osiedla sięgają 900 m.  Łomnica Zdrój leży w województwie małopolskim, w powie-
cie nowosądeckim, w  gminie Piwniczna - Zdrój (gmina miejsko-wiejska). 

Od wschodu sąsiaduje z Wierchomlą Wielką, od południa ze Słowacją, od zachodu z Piwniczną-Zdrój. 
Potok Łomniczanka ma długość 8 kilometrów, a wypływa ze stoków góry o nazwie Wierch nad Kamie-
niem (1083 m) na wysokości 1000 m. Płynie on pomiędzy dwoma grzbietami górskimi. Kolejno idąc od 
dołu w górę, po wschodniej stronie znajdują się na nim szczyty: Drapa (717 m), Kiczora Łomnicka (806 
m), Parchowatka (1004 m), Łaziska (941 m) i Wargulszańskie Góry (1035 m). Od zachodu górują Kicarz 
(703 m), Bucznik (715 m), Groń (802 m). Potok na odcinku od wodospadu na Długoszówce, aż do miejsca, 
gdzie wpada do Popradu jest uregulowany. Powyżej biegnie naturalnym korytem, na terenie którego 
znajduje się wodospad „Łomniczanka”, a ok. 2 km wyżej rzeki wodospad „Pod Siedemdziesiąt Siedem” 
i liczne niezwykle malownicze progi skalne. Trzy najważniejsze dopływy to lewobrzeżny Wapnik, poni-
żej wodospadu „Pod Siedemdziesiąt Siedem”, następnie prawobrzeżna Mała Łomnicka spływająca spod 
Pisanej Hali (1043 m) i lewobrzeżny Wapiennik spływający ze wschodnich stoków Parchowatki (1004 m). 

W Łomnicy Zdroju znajduje się ponad 50 osiedli i przysiółków. Centrum miejscowości umownie lokali-
zowane jest na odcinku od osiedla Malikówka do kościoła. 

Pozostałe informacje:
powierzchnia - 25,8 km²
liczba ludności - 1967
tablice rejestracyjne - KNS 
kod pocztowy - 33-351
sołtys - Stanisław Wnęk
proboszcz - ks. Jan Mirek

Herb
Herb Łomnicy Zdroju to złamane drzewo oraz kran i dzban. Złamane drze-

wo odwołuje się do łomów, od których pochodzi nazwa wsi. Kran i dzban 
wskazują na liczne źródła wody mineralnej występujące na terenie Łomnicy. 
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Mieszkańcy Łomnicy Zdroju w liczbach: 

Mieszkańcy Łomnicy Zdroju w liczbach, stan na 2.XII.2013 r. 
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Handel, gastronomia, usługi ...  
We wsi znajduje się tuż przy drodze głównej kilka sklepów ogólnospożywczych, w których można za-

opatrzyć się także w artykuły chemiczne: pierwszy na osiedlu Zagrody tuż przed mostem na Łomniczan-
ce, po lewej stronie, drugi powyżej kościoła i remizy strażackiej po prawej stronie (za mostem), trzeci 
naprzeciwko niedaleko powyżej z lewej strony, czwarty na osiedlu Nawsie po prawej stronie. Na większe 
zakupy warto się wybrać do jednego z supermarketów w Piwnicznej-Zdroju. Oprócz tego w centrum wsi 
znajduje się bar „Majka”. Bar znajduje się także w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad Potokiem” na osiedlu 
Przymiarki. 

Warto wiedzieć, że w Łomnicy ciepły posiłek można zjeść tylko w gospodarstwie agroturystycznym, 
w którym wynajęło się pokój. W miejscowości nie ma restauracji, jednak tuż przed wjazdem do Łomnicy 
od strony Piwnicznej-Zdroju, po prawej stronie znajduje się restauracja Majerzanka, serwująca kuchnię 
domową, regionalną, a także pizzę. 

Z poczty i bankomatu można skorzystać w oddalonym o kilka kilometrów centrum Piwnicznej-Zdroju. 
W Łomnicy można bezpłatnie skorzystać z kafejki internetowej w centrum miejscowości w Świetlicy 
Kulturalno-Turystycznej, w której znajduje się Pracownia Orange. 

Oferta agroturystyczna
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE „WRZOS”. Do dyspozycji pokoje 2, 

3 i 4 osobowe. Domowe jedzenie (ser, mleko, jajka, owoce i warzywa) oraz 
obiady. Swojski klimat (pasieka na 35 pni) i wspaniałe powietrze. Gospodar-
stwo znajduje się blisko szlaku na Łabowską Halę, w pobliżu źródełka wody 
mineralnej. Idealne miejsce dla ciśnieniowców i alergików. Nie ma komarów. 
W zimie samochodem można dojechać na narciarskie stoki Wierchomli. Latem 
lasy obfitują w niezliczone ilości grzybów. Zainteresowani sztuką tkacką mogą 
obejrzeć, a nawet kupić gobeliny inspirowane tutejszym krajobrazem. Gospo-
darz zachęca do udziału w warsztatach - koronka klockowa, haft płaski czy 
richelieu bez tajemnic.  
Stefan Polański // 33-351 Łomnica Zdrój 11// Tel. 606 325 243, 606 325 243

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE: CELINA TOKARCZYK. Dom wolno-
stojący z dużym ogrodem. Za domem las obfitujący w grzyby. Spokojnie i cicho. 
Pokoje 2, 4, 5 osobowe (30 osób). Łazienka + prysznic na korytarzu (2 pokoje 
na 1 łazienkę). Do dyspozycji Gości kuchnia, czajnik, jadalnia z TV. Możliwość 
całodziennego wyżywienia. Gospodyni serwuje domową kuchnię w  atrakcyj-
nych cenach. Specyficzny mikroklimat korzystny na leczenie chorób dróg od-
dechowych i sercowych. W okolicy źródła wód mineralnych (najbliższe 50 m). 
Łatwy dojazd (przystanek autobusowy obok domu), droga zawsze odśnieżona. 
Latem (nie ma komarów) możliwość grillowania w ogrodzie, basem dla dzieci, 
leżaki, huśtawki. Zimą dla grup pomoc w zorganizowaniu kuligów. Na ogrodzie 
górka do saneczkowania dla dzieci. W pobliżu wyjście na szlak w kierunku 
Łabowskiej Hali. Gospodyni prowadzi grupy wycieczkowe w pobliskie Pasmo 
Jaworzyny Krynickiej
Na specjalne zamówienie gospodyni organizuje: 

- biesiady góralskie, do których przygrywa miejscowa kapela;
- jednodniowe warsztaty rzemiosła ludowego (malowanie na szkle, cerami-

ka, malowanie witraży);
- warsztaty muzyki ludowej;
- pięciodniowe warsztaty ikonopisarskie. 

Celina Tokarczyk // Łomnica Zdrój 116 // Tel. 792 309  746, 603 082 649, 
697 088 345

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE MICHALINY I JÓZEFA JARZĘBA-
KÓW. Miły domek położony na końcu miejscowości w miejscu cichym, blisko 
drogi i przystanku autobusowego. Naprzeciw domu uzdrowiskowe źródełko 
wody mineralnej (woda bogata w żelazo i składniki mineralne) piękne wo-
dospady. Na miłych Gości z rodzinami czekają wykończone drewnem pokoje 
gościnne. Idealne miejsce na wypoczynek, relaks, piesze wędrówki szlakami 
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turystycznymi. Na terenie posesji, garaż, plac zabaw dla dzieci, grill 
z wiatą do ucztowania przy każdej pogodzie. Powodzeniem cieszą się 
wczasy „sylwestrowe”. Pokoje: 1 dwuosobowy, 2  trzyosobowe i 2 czte-
roosobowe – 20 miejsc. Na życzenie - gospodyni przygotuje domowe 
obiadki lub obiadokolację.
Michalina i Józef Jarzębak // Łomnica Zdrój 180 // Tel. 18 446 80 33

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE DANUTA STANISŁAW 
WNĘK. Zaprasza turystów w czasie urlopu, wakacji, ferii lub podczas 
wyjazdu na narty. W ofercie pokoje 2, 3 i 4 osobowe - część z osobnymi 
łazienkami. Do dyspozycji gości duża jadalnia, oraz dwie kuchnie. Do-
mowe jedzenie: jajka, oscypki, bryndza, mleko, miód, łomniczańskie 
pierogi, a na zamówienie chleb własnego wypieku. Hodowla pstrągów. 
W zimie kuligi, latem ogniska (m.in. pieczenie barana). W ogrodzie al-
tana z piecem grillowym na wieczorne biesiadki. W ofercie zimowej 
transport pod stok narciarski w Wierchomli, a latem również na Słowa-
cję. Jest swojsko i klimatycznie.
Danuta Stanisław Wnęk // Łomnica Zdrój 332 // Tel. 18 446 80 84, 
783 970 837

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE HELENA ZIELIŃSKA. Za-
prasza na noclegi gości indywidualnych, grupy zorganizowane oraz 
wycieczki. Do dyspozycji gości: pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe, łazien-
ki z prysznicami na korytarzu, osobno ubikacje, świetlica, na której 
można obejrzeć telewizję lub posłuchać muzyki, zaplecze kuchenne 
z pełnym wyposażeniem, miejsca parkingowe przed posesją. Istnieje 
możliwość wykupienia noclegów wraz z pełnym wyżywieniem, przygo-
towywanym przez gospodarzy domu z produktów własnej roboty (m. in. 
pyszne sery i wędliny).
Helena Zielińska // Łomnica Zdrój 163 // Tel. 18 446 80 58

POKOJE DO WYNAJĘCIA. OSIEDLE MALIKÓWKA. Dom położony 
w centrum wsi, blisko szlaków turystycznych i źródeł wody mineralnej. 
Jest ogród, miejsce do grillowania. Do dyspozycji 10 miejsc w pokojach  
3 i 4 osobowych, własna łazienka. 
Maria Wnęk // Łomnica Zdrój 290 // Tel. 607 532 565

POKOJE DO WYNAJĘCIA. Do dyspozycji 6 pokoi: 2 x 3, 3 x 2, 1 x 4. 
Łazienki wspólne. Obiekt położony na początku wsi, blisko szlaków tu-
rystycznych i źródeł wody mineralnej. 
Maria Lis // Łomnica Zdrój 323 // Tel. 18 446 80 23
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ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE 
W ŁOMNICY ZDROJU

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój „ŁOMNICZANIE”
Organizacja została utworzona w 2007 r. przez Zofię Franczak i Lesławę Wnęk, Małgorzatę Żywczak, 

Annę Żywczak, Teresę Bogaczyk i  Adama Żywczaka. Pierwotnym celem jej działalności było rozwijanie 
Łomnicy pod kątem turystycznym. Od 2008 r. organizuje w czasie dożynek Festiwal Pieroga Łomniczań-
skiego . Od 2010 r. prowadzi liczne półkolonie, obozy i świetlicę dla miejscowej młodzieży, która włącza 
się w działania promujące Łomnicę Zdrój w regionie. Stowarzyszenie utworzyło Klub Aktywnego Seniora 
oraz Dziecięcy Regionalny Zespół „Dzieci Łomnicy”. W 2013 r. wydało książkę „Ocalić od zapomnienia”, 
która jest pierwszą publikacją poświęconą tylko Łomnicy. Zawarto w niej twórczość oraz wspomnienia 
mieszkańców, napisane w całości gwarą łomniczańską. W 2012 r. w Łomnicy powstała Świetlica Kulturalno 
-Turystyczna (jest to zasługa obecnej wiceprezes stowarzyszenia, p. Lesławy Wnęk). Zbigniew Janeczek, 
pełniący od 2010 r. funkcję sekretarza w stowarzyszeniu, pozyskał 
w drodze konkursu Fundacji Orange pracownię multimedialną, któ-
ra mieści się w nowym obiekcie. Jest to przy okazji miejsce wielu 
imprez kulturalnych, których animatorami są członkowie stowarzy-
szenia, wolontariusze Pracowni Orange, opiekunka świetlicy i kilku-
naście innych osób, które prowadzą różnego rodzaju zajęcia, skiero-
wane głównie do dzieci i seniorów. Dzięki staraniom stowarzyszenia 
zarejestrowano regionalną potrawę - pierogi łomniczańskie na Liście 
Produktów Tradycyjnych MRiRW. W 2013 r. została nawiązana współ-
praca z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich w zakresie organiza-
cji Festiwalu Biegowego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-
Zdroju. Dzięki tej współpracy V Bieg o Grand Prix Sądeczanina odbył 
się właśnie w  Łomnicy Zdroju (1.06.2013 r.).

Stowarzyszenie organizuje takie zajęcia, jak: półkolonie, warsztaty 
gotowania pierogów łomniczańskich, festyny i festiwale, biegi, impre-
zy okolicznościowe (Andrzejki, Wigilię), wycieczki turystyczno-krajo-
znawcze, wyjazdy na baseny termalne, naukę pływania dla seniorów, 
rehabilitację wodną, warsztaty gwarowe, kurs tańca dla młodzieży, 
bibułkarstwo, kursy komputerowe dla seniorów, zajęcia świetlicowe 
dla młodzieży i wiele innych. Na część tych działań członkowie stowa-
rzyszenia pozyskują środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
i Fundacji Orange biorąc co roku udział w konkursach na najlepsze 
projekty społeczne.

Stowarzyszenie „Łomniczanie” współpracuje z Urzędem Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój, Fundacją Sądecką, Stowarzyszeniem „Nasz 
Dom”, parafią w Łomnicy Zdroju, Fundacją Instytut Innowacji, Fun-
dacją Instytut Studiów Wschodnich, Zespołem Szkolno-Gimnazjal-
nym w Łomnicy Zdroju, Zespołem Regionalnym „Dolina Popradu”, 
kapelą „Piyrogi Łomnicońskie”, Stowarzyszeniem Młoda Łomnica, 
MGOK w Piwnicznej-Zdroju, gazetą „Znad Popradu” i „Sądeczanin”, 
Fundacją Orange, z restauracją Majerzanka oraz portalem piwnicz-
na.info.

W 2012 r. Stowarzyszenie „Łomniczanie” zostało nominowane do 
Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”, 
gdzie zakwalifikowało się do półfinału. 

Bieżącą działalność stowarzyszenia można śledzić na facebook’u: 
www.facebook.com/Lomniczanie;   
e-mail: lomniczanie.stowarzyszenie@gmail.com

Władze stowarzyszenia: 
Zofia Franczak – prezes, Lesława Wnęk – wiceprezes, Zbigniew Jane-
czek – sekretarz, Wioletta Jurczyńska – skarbnik.
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Stowarzyszenie MŁODA ŁOMNICA
Stowarzyszenie Młoda Łomnica zostało założone w sierpniu 2011 r. 

przez młodych mieszkańców Łomnicy. Pomysłodawcy chcieli, aby 
młodzież mogła realizować swoje pasje i angażować się w kształ-
towanie środowiska lokalnego. O sobie mówią tak: „Chcemy być 
głosem najmłodszych mieszkańców Łomnicy Zdroju. Naszą misją 
jest walka z bezczynnością i stereotypowym myśleniem, że życie na 
prowincji jest nudne, a „wiejski” znaczy gorszy. Aktywizujemy. Ani-
mujemy. Tworzymy przyszłość”. W latach 2012 - 2013 stowarzyszenie 
realizowało projekt „Uwaga! Teraz GraMY!”, który otrzymał dofinan-
sowanie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Równać 
Szanse 2012, którego autorką i koordynatorką jest Agnieszka Bołoz. 
Stowarzyszenie współpracuje z  lokalnymi instytucjami przy organi-
zacji i promocji imprez odbywających się w regionie, jak Festiwal 
Pieroga Łomniczańskiego, Śtryt u nadpopradzkich pastyrzy, V Bieg 
Sądeczanina i inne. 
Bieżącą działalność stowarzyszenia można śledzić na facebook’u:
www.facebook.com/StowarzyszenieMlodaLomnica
e-mail: mloda.lomnica@interia.pl

Władze stowarzyszenia: 
Żywczak Marek − prezes, Adamuszek Maria − wiceprezes, Izworski 
Tomasz – wiceprezes, Matyszkiewicz Marcin − członek zarządu, Żyw-
czak Damian − członek zarządu, Szwala Mateusz − członek zarządu, 
Bołoz Marcin – sekretarz.

Kapela „PIYROGI ŁOMNICOŃSKIE”
Przechodząc w Łomnicy Zdroju koło Świetlicy Kulturalno-Tury-

stycznej można usłyszeć rytmy góralskiej muzyki. To kapela „Piyrogi 
Łomnicońskie” ma właśnie próbę. Warto zajrzeć do środka i posłu-
chać jak grają i śpiewają. Wtedy dopiero będziemy mogli odtworzyć 
w swojej wyobraźni życie dawnej Łomnicy. 

Na miejscu spotkamy Monikę, Agnieszkę, Przemka, Gośkę, Anię, 
Kasię, Martę, Piotrka, Sabinę, Teresę, Magdę i wielu innych. Tworzą 
oni dosłownie i w przenośni wielką rodzinę. Najmłodsza – Marta – 
rozpoczęła swa muzyczną przygodę w wieku 5 lat. Kapela góralska 
w starodawnym klasycznym składzie to: skrzypce prym, które wy-
znaczają melodię, skrzypce sekund, czyli akompaniament oraz basy. 
Oprócz tego w kapeli usłyszymy także fujarkę i trombitę.

Kapela działa od października 2010 r. „Wtedy jeszcze nikt grać 
nie umiał bo i też nie było na czym. Potem były pierwsze darowa-
ne skrzypce, nauczanie przez Piotrka Kuliga w powiatowej Szkółce 
Muzykowanio Ludowego i kolędowonie po wsi, aby zarobić na instru-
menty. Gardła sobie zdarli, ale wartało się poświęcić, bo dzięki hoj-
ności Łomniconów uzbierali 
na basy, dodatkowe skrzypce 
a i też dołączyli do nich ludzie 
ze wsi, bo ta ich muzyka w du-
szy im grać zaczęła. Kiedy się 
już gra, to trzeba mieć swoją 
nazwę. A że już od dawna na 
Łomniconów mówili Piyrogi, 
to z nazwą dla kapeli nie było 
problemu. Dziś kapela to trzy 
składy muzyki, razem 26 osób 
od 5 do 50 lat” – pisze Małgo-
sia o początkach kapeli. 

1
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Pomysłodawcami założenia kapeli w Łomnicy byli: Gośka Polańska-Kubiak, Ula i Przemek Lis oraz Mo-
nika Florek. Kierowało nimi pragnienie zachowania folkloru łomniczańskiego, gdyż docenili jego auten-
tyczność i unikalność. Łomnica długo była wsią odciętą od innych miejscowości, dlatego obce wpływy 
były ograniczone. „W Łomnicy odnajdujemy folklor, a nie folkloryzm – podkreśla regionalistka Monika 
Florek – ten folklor przetrwał, gdyż ktoś go tu pielęgnował”.  

Kapelę możemy spotkać na wielu imprezach w całym regionie starodawnej Sądecczyzny. W 2012 r. dali 
aż 40 koncertów. Występują podczas konkursów i przeglądów, jak np. Druzbacka w Podegrodziu. W 2012 
roku wystartowali aż w pięciu kategoriach – grupa śpiewacza złożona z 9 dziewcząt zajęła 2 miejsce, 
mała kapela – 2 miejsce, duet (Piotr z Sabiną) – 3 miejsce, wyróżnienie przyznano kapeli młodzieżowej 

oraz solistce Kindze (skrzypce). O tym jak ogromny sukces wte-
dy osiągnęli, świadczy również to, że w całym konkursie wzięło 
udział w sumie 600 osób. Podczas Druzbacki w 2013 r. otrzymali 
nagrodę specjalną. 

Członkowie kapeli angażują się oraz inicjują wydarzenia kultu-
ralne w regionie. Są organizatorem Śtrytu u nadpopradzkich pa-
styrzy, który odbywa się co roku w Łomnicy. Promują też kulturę 
pasterską, z której słynie region, a zwłaszcza Łomnica. W 2013 
r. zorganizowali  konferencję pasterską a jesienią na spotkaniu 
pasterskim zawiązała się grupa pasterska skupiająca hodowców 
owiec z Sądecczyzny, której przewodniczy łomniczański baca - 
Tadeusz Fiedor. Ich działania wspierają lokalne instytucje, Insty-
tut Europa Karpat i prywatni pasjonaci. 

Piyrogi zorganizowały też w Łomnicy warsztaty folkowo-jazzo-
we, prowadzone przez Dariusza Terefenko (profesor jazzu i teorii 
muzyki w renomowanym konserwatorium muzycznym Eastman 
School of Music, Rochester, USA. Występuje z koncertami solo-
wymi, klasami mistrzowskimi, oraz warsztatami muzycznymi 
w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie). Warsztatom tym 
towarzyszyły koncerty, a także nagranie pierwszej płyty kapeli 
pt. „Rytmy ziemi”. 

Repertuar kapeli pochodzi z archiwum zebranego na tych te-
renach w latach 50. XX w i wcześniej. Piszą też własne utwory. 
Agnieszka Fiedor tworzy teksty pieśni i wiersze w oryginalnej 
gwarze łomniczańskiej. Pieśni układa i komponuje także Przemek 
Lis.Kapelę możemy spotkać na facebook’u a także na stronie 
www.goralekarpat.pl

Kiej pozółknie las bukowy
Torki scyrwieniejom

Zgaśnie watry iskierecka, łowce wypłowiejom
Cas sie brac juz łod kosora

Zyjdźze baco do wsi
Doś skąpało cie bez lato, ftos ci pozozdrosci
Letnie biydy, dysców, młaki jałowego chleba

Kiej łoscypka przy niedzieli zrobic było trzeba 
Doiwecka skopce welgie, słonko poludniowe

Zwiń w łoktusce co cie grzoło
W południa siyrpniowe

Jedne portki, jeden sezon, kapelus, dwa poski
Łomnicoński zywot bacy, jesce pies bezpoński

Dziś kiej mróz juz łokna zaśkluł
Pod blachom sie poli

Złóz swe ręce, dziękuj Bogu
Za lato na holi.

Agnieszka Fiedor
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Śtryt pasterski - Juz po roz drugi tego roku strycili sie wszytkie górole i cepry w Łomnicy Zdroju, 
by uwidzieć, jak to przódy nasi łojcowie bez wieki gazduwali na tych sondeckich wiyrchach. Ponieftórzy, 
toci ftórom szron na głowie się bieli, przyśli po to, zeby wspomnieć casy, kiej to łowiecki bez lasy percie 
deptały, bo koździusieńki kawołecek pola musioł być łobsiony, abo źmiokomi obsadzony. Inksi we wieśnie 
zycia mogli się dowiedzieć ło tom jak sie bacuje i baciarzy, abo lepi ile to juhas od św. Wojciecha musioł 
łowiec nadoić, w dyscu przy kosorze wystoć by po Świontom Michale swojej frajerecce na jarmaku 
w Lubowni chuścino nabyć. Dla siumniejszych chodoków i śwarnych dzióp przyryktuwone były śpasy, coby 
pokozać ftóry bardzi chytrzejsy i sprytniejsy, ale tyz cy się na robocie dobrze zno. Baby zaś mogły się 
pokwolić, ftóro paranniejse i cieplejse śkarpytki z wełny plecie, zeby im chłopy przy pasioniu nie marzli. 
A ze takie posiady końcom się zawdy potańcówką, to nie zabrakło muzyki, takie prowdziwe, góralskie. 
Muzykonci przygrywali na fujareckach, wrzescokach, dudach, trombitach a nawet listkach, a nojlepsy 
z nich dostoł w nagrodo trombito. Było jesce na uciecho inksych nagród. Dzieci tyz mogły cosi wygrać, 
jeno sie musiały kojduś ło nie posiepać. Na Jarmarku Nadpopradzkiom 
to mozna se było ptoska z gliny kupić takiego, co to świyrgoli jak do 
niego wody nalejes abo okaryno do gronio. A jak fto kcioł pohulać to 
kapele nie załuwały smycków i grały dotla, pokla im sił starcyło. Ni-
mogło zabraknoć syrów rozmaitych i zontycy. Łomnicońskie gazdynie 
natarły źmioków i piyrogów z bryndzom uwarzyły, tak ze nifto głodny 
nie chodził. Nowet i plebon zaźroł do nos i pokozoł, jak to jagnionta 
na plecach sie nosi. I choć dostała mu się corno łowca to bez nicego se 
z niom poradziuł. Na wiecór jak rozpoliło się watro, kiełbasa w ogniu 
śkwiyrcała zaś Nowsiom niesło sie śpiywonie takie prowdziwe łod serca, 
śpiywki ftórych naucyli nos nasi pradziadkowie i ftórych nie wymaze 
zodno nowoczesność.

Bo to u nos – słynnom „Śtrycie”
Baby nosi sie w parycie

Tu se pojys i popijes
I uciechy to uzyjes

Teroz cepry i letnicy
Jadom na „Śtryt” do Łomnicy!

Agnieszka Fiedor

Zespół regionalny „DZIECI ŁOMNICY”

Dziecięcy Regionalny Zespół „Dzieci Łomnicy” to rozśpiewana wi-
zytówka Łomnicy ale przede wszystkim to przepustka młodych człon-
ków zespołu do świata ich przodków – mówi Ela Gromala, instruktorka 
i opiekunka zespołu - Celem zespołu jest zaszczepienie „miłości do 
dawności” – otwarcie dzieci oraz ich rodzin na historię oraz kulturę, 
na przeszłość, której echa nadal rozbrzmiewają w sercach wielu człon-
ków naszej łomniczańskiej społeczności. Młodzi uczestnicy poprzez 
naukę piosenek, jak i tańców regionalnych poznają nie tylko folklor, 
ale również tradycje dawnych mieszkańców naszego regionu. Śpiewa-
jąc czasem humorystyczne, czasem tęskne piosenki o życiu codziennym 
dawnych górali, dowiadują się o różnicach w sposobie spędzania czasu, 
o zakresie obowiązków, jakie podejmować musiały dawno dzieci, o radościach i smutkach które były ich 
udziałem. 

Poprzez żywiołowe występy sceniczne zespół realizuje również kolejny cel: promowanie piękna nasze-
go folkloru zarówno wśród miejscowych, jak i przyjezdnych gości. Chwytające za ucho jak i za nogę me-
lodie, tańce oraz  proste regionalne stroje, w jakich występują dzieci, przenoszą widzów w przeszłość, 
wciąż żywą dzięki najmłodszemu pokoleniu Łomnicy.

Zespół został założony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój „Łomniczanie”. 
Kilka lat wcześniej powstał przy MGOK w Piwnicznej-Zdroju dziecięcy zespół „Małe Piwnicoki”, do któ-
rego należało także kilkoro dzieci z Łomnicy. Wtedy zaczęły pojawiać się nieśmiałe pomysły, by i w Łom-
nicy stworzyć podobną formację. W 2013 r. Zbigniew Janeczek, sekretarz stowarzyszenia, postanowił 
ubrać ten pomysł w słowa i pozyskał dofinansowanie z Fundacji Orange na założenie zespołu. Działa w 
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nim ponad 30 dzieci. Występują niemal na wszystkich festynach i festiwalach w Łomnicy i pobliskich 
miejscowościach. Do ich stałego repertuaru należą „Mało Łomniconka”, „Pod gaickiom”, „Stoi Kaśka 
nad horbomi” i „Nie bedo juz kosy za chłopomi nosiuł” oraz solo Patrycji, Emilki i Gabrysi „W Starom 
Soncu”, taniec „Siedziała poscyca”, „Leci konik bruzdom”, „Jesce ciomno było”, „Jo se pastyrecka”, 
„Łobyrtony”, „Doś jus bedzie gronio”. Uczą się też kolęd, także z własnymi tekstami, m.in. „Lezys Jezus 
Malutki”. Teksty piosenek pisze Ela Gromala: „Pieśni góralskie dotyczą codziennego życia w górach, ale 
... dorosłych, w związku z tym trzeba było stworzyć repertuar dotyczący świata dzieci. Z tekstów tych 
przebija więc krajobraz wiejski i rola dziecka na wsi. Jest też mowa o obyczajach panujących w Łomnicy 
opisana z perspektywy dziecka” – autorka sięga pamięcią do własnego dzieciństwa, czerpie z opowieści 
rodziców i dziadków i tam szuka inspiracji przygotowując utwory dla zespołu. Ważną postacią w życiu 
„Dzieci Łomnicy” jest Dariusz Rzeźnik – kierownik znakomitego Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu” 
z Piwnicznej-Zdroju, który zapewnia akompaniament muzyczny, przygrywając podczas wszystkich prób 
i występów na swej zabytkowej heligonce. 

Z repertuaru zespołu:

Dobry Boze Stwórco, aleś sie narobiuł!
Ześ naso Łomnico tak piyknie przyzdobiuł…

Zrobiuł ześ jo ślicno, ponad świat ton cały, 
Pewnie Ci aniołki przy tom pumogały!

Jo bym kciała taki łobroz namaluwać,
Zeby to ślicoto ludziom w świecie pokazuwać! 

Ino cy to farby  jakisie jałowe,
Ze na łobrozku wiyrchy, pola takie płowe?

A to papiyr mom niedobry moze,
Ze tego piykna na niom nie pokoze?

A moze ronka moja, chocioz barz wojuje,
To jesce nie umiy, jesce tak nie namaluje?

Choćby papiyr nojlepsy i farby nojpiykniejse, 
I ronce choćby nawet nojzdolniejse,

Nie pokozo tego piykna, i jo wiom przycyno:
Bo sie łono nie na łoca, a w sercu zacyno!

„Mało Łomniconka”
Jo se mało łomniconka  hahaha 

Jo se mało łomniconka  parada parada
A wołajo na mnie Honka cim cium ciarada

Chocioz dziopka jo niesrogo hahaha
Chocioz dziopka jo niesrogo parada parada
To juz momie dopumogo cim cium ciarada

Elżbieta Gromala
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TRASY TURYSTYCZNE
Trasa nr 1 „Śladami Wierchowców po tłokach”

Łomnica Zdrój (centrum), kapliczka nad Łomnicą, kapliczka na rozdrożu Króle – Zawierch, Par-
chowatka (1004 m), Hala Łabowską (1061 m) – szlak żółty – Hala Skotarki (983 m), Piekiełko, Polana 
Wielka, Leśniczówka, Łomnica Zdrój (ostatni przystanek PKS) – szlak niebieski. Czas: 5,5 godziny. 

Piękna krajobrazowo i przyrodniczo, ciekawa historycznie trasa wokół łomniczańskich gór. Wymarsz 
rozpoczynamy przy zespole szkolno–gimnazjalnym w  centrum Łomnicy Zdroju. Znajduje się tu pomnik 
upamiętniający żołnierzy 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej pod 
dowództwem mjr Juliana Zubka ps. „Tatar” – patrona miejscowej szkoły.

Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i idziemy w kierunku wschodnim szlakami: żółtym i czerwonym. 
Po prawej stronie znajduje się osiedle Szwale, gdzie widzimy dom sióstr za-
konnych - felicjanek. Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo zostało za-
łożone w 1855 r. w Warszawie przez błogosławioną Marię Angelę Truszkowską 
(zm. 1899 r.) przy współudziale bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, kapucyna. Jej 
relikwie znajdują się w kościele sióstr felicjanek w Krakowie przy ul. Smoleńsk. 
Siostry felicjanki do Łomnicy Zdroju przyjechały na zaproszenie ówczesnego 
proboszcza ks. Eugeniusza Lupy, w lutym 1957 roku. Dom zbudowany został w 
latach 1926-27. Był własnością ks. Kazimierza Kuźniarskiego (zm. 1974), pro-
boszcza z Trzciany i jego siostry Zofii. 

Kupili go wspólnie od żony zmarłego Władysława Polańskiego, nauczyciela. 
Zofia Kuźniarska, będąc w podeszłym wieku wymagała stałej opieki – stąd zro-
dził się pomysł, by sprowadzić do Łomnicy siostry zakonne, którym w zamian za 
dożywotnią opiekę, zapisała dom22. Zofia Kuźniarska wydzierżawiła ten dom na 
urząd pocztowy na okres roku. Zmarła 17 grudnia 1962 roku, pochowana jest na 
cmentarzu w Łomnicy, niedaleko grobowca księży. Siostry zakonne od począt-
ku zajmowały się kościołem pełniąc rolę zakrystinek, opiekowały się chorymi 
(wśród nich zawsze była siostra pielęgniarka) i dziećmi. Obecnie pracują jako: 
katechetka w szkole, zakrystianka i organistka w kościele. 

W ogrodzie u sióstr znajduje się kapliczka 7 . W kronice sióstr zapisano pod 
datą 25.03.1960 r. następującą informację (cyt.): „Przeniesiono statuę Mat-
ki Bożej do naszego ogrodu. Niosło ją 11 mężczyzn i ustawiono ją we froncie 
ogrodu pod lipami. Wmurowanie wykonali pan Henryk Dulak i pan Władysław 
Wnęk”. Napis na kapliczce brzmi: „Na cześć i chwałę N.P. Maryi tę figurę wy-
stawili Wojcieh i Agata Jarzębakowie. R. 1893”. Z boku cokołu znajduje się 
płaskorzeźba Św. Wojciecha i Św. Agaty. Początkowo kapliczka stała pośrodku 
czterech dużych kasztanów nad domem wczasowym „Świt”, później po ścięciu 
kasztanów została przeniesiona do ogrodu sióstr felicjanek. 

Na wzgórzu ponad domem sióstr znajduje się Dom Rekolekcyjny Redemp-
torystów 8 . Redemptoryści to zgromadzenie zakonne założone przez Alfonsa 
Liguori w 1732 r., który niósł pomoc ubogim. Dom został zbudowany w 1931 r. 

7
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Działkę pod „Marianum”, bo tak nazywany jest dom, sprzedał Jan 
Sztuczka. „Parter jest murowany, natomiast pierwsze i drugie piętro 
drewniane. Dom ten oferuje zakwaterowanie”. U stóp domu bije źródło 
wody mineralnej „Marianum”.

Po lewej stronie znajduje się były dom wczasowy „Świt”, będący 
do końca XX wieku własnością „Polleny” z Dąbrowy Górniczej. Pełnił 
funkcję wypoczynkową dla pracowników zakładu i kolonijną dla dzieci 
pracowników. Długoletnim kierownikiem tego domu był Jerzy Jojczyk. 
Obecnie jest to własność prywatna Władysława Żywczaka i nadal jest 
przeznaczony pod wynajem. 

Tuż nad domem sióstr zakonnych znajduje się stary drewniany bu-
dynek, w którym początkowo mieściła się karczma żydowska 9  pro-
wadzona przez Żyda Jomka. Później w tym budynku znajdowała się 
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP posiadała wtedy wóz drewniany z pom-
pą ręczną, zaprzęgany końmi). Następnie budynek pełnił rolę szkoły 
podstawowej (klasy 1-4), gdzie dyrektorką była p. Ksawera Gromala, 
a pierwszymi nauczycielkami były p. Krystyna Keklak i p. Maria Michalik. 
Dziś budynek ten stoi zapomniany i popada w ruinę. Przy tamie z lewej 
strony znajduje się osiedle „Zaberek”. Nazwa „Zaberek” pochodzi od 
nazwiska Żyda (Berek). Żyd Berek prowadził sklep (mówiono, że idzie 
się do sklepu „za berka” „do berka”). 

Ciekawostka: Żyd Berek jako pierwszy miał w Łomnicy samo-
chód, który kupił dla syna Joska. 

Dalej na osiedlu znajduje się bar „Majka” w którym można zaopa-
trzyć się w słodycze i napoje na drogę. Po drodze mijamy dwa zabyt-
kowe lochy (spichlerze), jeden po lewej stronie tuż za barem, drugi po 
prawej stronie w miejscu, gdzie zaczyna się bardziej strome podejście. 

Na osiedlu Zaberek na posesji pani Katarzyny Sztuczki stoi kaplicz-
ka wybudowana przez Jana Sztuczkę. Gdy Jan Sztuczka zachorował na 
cholerę poprzysiągł sobie, że jak wyzdrowieje to zbuduje kapliczkę. 
W ten oto sposób powstała ok. 1830 r. kapliczka z kamienia i gliny. Ka-
pliczka 10  ta została później przebudowana przez braci Zygmunta (mąż 
p. Katarzyny Sztuczki) i Stanisława (ojca Jana Sztuczki od „Stuki”). Przy 
tej kapliczce odprawiane były nabożeństwa i procesje.

Po 20 minutach dochodzimy do kapliczki nad Łomnicą 11 . Patrząc 
na południe w kierunku Słowacji, po lewej widzimy zalesioną Kiczorę 
Łomnicką (806 m), tę samą, która wznosi się nad cerkwią w Wierchomli 
Wielkiej i Drapę (717 m), na wprost widać słowacki szczyt Nad Skalnou 
(819 m), a na zachodzie m.in. Kicarz (704 m), z wieżą przekaźnikową. 
Kapliczkę postawił Jan Wnęk (z „Sadu”) wraz z synami, na rozstaju 
dróg. Jan Wnęk ponoć był chory na czerwonkę i przyśniło mu się, że 
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wyzdrowieje jeśli wybuduje kapliczkę. Gdy wyzdrowiał dwoma wo-
łami woził kamienie z potoku Wapiennik, aby ją zbudować. Było to 
około 180 lat temu. Jest to miejsce, gdzie krzyżują się drogi: w pra-
wo w dół prowadzi droga do osiedla Kąty i do centrum wsi, prosto 
- do osiedla Za Górą i bacówki pana Władysława Szwali (20 minut), 
gdzie prowadzi wypas owiec, serwuje oscypki, bundz i żętyce (ser-
watkę z mleka owczego, ściętego podpuszczką, otrzymywana jest przy 
wyrabianiu oscypków i bundzu z mleka owczego). Drogą tą można też 
dojść do Wierchomli Wielkiej tzw. skrótami (1 godzina). Kierujemy się 
w lewo wspinając się drogą z płyt betonowych. Po lewej mijamy bezi-
mienny szczyt (706 m). Tuż za wzgórzem jest skrzyżowanie z kapliczką 
na krzyżu.

Kapliczka na krzyżu na rozdrożu Króle – Zawierch 12  Skręcając na 
skrzyżowaniu w lewo, idąc poprzez osiedle Króle możemy dojść do 
górnej części wsi na osiedle Nawsie i Kliniec, natomiast w prawo od-
chodzi szlak czerwony przez osiedle Zawierch i Zagąszcz do Wierchomli 
Wielkiej.

Kierujemy się prosto szlakiem żółtym na szczyt Parchowatki 
(1004 m). Po prawej stronie jest opuszczone osiedle Mrozkówka. Na-
zwa tego miejsca pochodzi od słowa gwarowego mroziasty - gospo-
darze prowadzili tu hodowlę owiec, ale nie białych tylko mroziastych 
(białe w czarne łatki). Przed wejściem do lasu oglądamy panoramę 
Pasma Radziejowej z widocznymi szczytami Radziejowej (największy 
szczytu Beskidu Sądeckiego - 1262 m), Wielkiego Rogacza (1182 m) oraz 
Tatry Słowackie okolic Tatrzańskiej Łomnicy. 

Z lewej strony przed stromym, zalesionym zboczem znajduje się 
przysiółek Pod Łysinki 13 . Mieszka tu Monika Florek z kapeli Piyrogi 
Łomnicońskie. „Monika jest w Łomnicy Zdroju bardzo znana. Ale jak 
zapytać o nią we wsi, to nikt nie będzie wiedział o kogo chodzi. Bo 
w Łomnicy trzeba wiedzieć jak zapytać. A trzeba pytać o Monikę Florek 
pod Łysinkami i wtedy dopiero wszystko wiadomo. Ludzie pokażą drogę 
i wytłumaczą jak trafić. Monika mieszka najwyżej. Wyżej jest już tylko 
niebo. Od siebie widzi całą wieś 14 , a wiadomo, że z gór widać lepiej, 
to dobrze wie czego ludzie potrzebują. A ludzie potrzebują muzyki. 
Postanowiła więc, że im tę muzykę da. Ale nie byle jaką, tylko taką, za 
jaką ludzie tęsknią”23. 

Po wyjściu z lasu kierujemy się drogą popod szczyt w kierunku Łazisk 
(941 m) i Wargulszańskich Gór (1035 m). Trasa na tym odcinku obfituje 
w borówki, poziomki i grzyby 15 . 

Po lewej stronie mijamy dawne chaty góralskie 16 , w których miesz-
kańcy Łomnicy gazdowali podczas wypasu w okresie wiosna – jesień. 
Po wyjściu z lasu pod Parchowatką dochodzimy do rozwidlenia dróg. 
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W prawo szlak prowadzi do Wierchomli Wielkiej przez byłe tereny łem-
kowskie. Łemkowszczyzna to tereny na wschód od Łomnicy Zdroju za-
mieszkałe do 1947 roku przez ludność wołosko-ruską. Prosto szlak pro-
wadzi na Halę Łabowską (ok. 30 minut), gdzie znajduje się schronisko 
górskie PTTK na wysokości 1061 m. Nazwa hali pochodzi od Łemków 
z Łabowej, którzy byli jej właścicielami – wypasali tu swoje owce.

Schronisko na Łabowskiej Hali - z miejsca tego rozciągają się roz-
ległe widoki, zwłaszcza w kierunku północno-wschodnim. „Schronisko 
zaczęło powstawać w październiku 1953 roku, kiedy to pojawił się 
schron turystyczny - pierwszy obiekt noclegowy na Hali Łabowskiej. 
Następnie dobudowywano kolejne pokoje i pomieszczenia użytkowe. 
W 1973 roku nastąpiła jego modernizacja wg projektu architekta 
mgr. inż. Władysława Pawlicy. Od czerwca 1993 roku schronisko jest 
pod zarządem spółki Schroniska i Hotele PTTK Karpaty, a w 1995 roku 
nadano mu imię Władysława Stendery, wybitnego działacza Oddziału 
PTTK Beskid Nowy Sącz”24. 

Następnie szlakiem czerwonym i niebieskim kierujemy się w stro-
nę Pisanej Hali. Mijamy obelisk  upamiętniający walki 1 Pułku Strzel-
ców Podhalańskich AK z okupantem hitlerowskim, które rozegrały się 
tu w latach 1944-45. Dalej znajduje się pomnik 17  księdza Gurgacza 
i żołnierzy poległych w latach 1948-49. Ksiądz Gurgacz był kapelanem 
Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, został w 1949 r. zastrze-
lony przez UB. Za pomnikiem skręcamy na szlak niebieski prowadzący 
przez las. Po chwili dochodzimy do Hali Skotarka (983 m). Znajdują się 
tu pozostałości po zabudowaniach pasterskich, które według niektórych 
stanowią dziedzictwo kulturowe regionu. Stąd też możemy podziwiać 
panoramę Pienin, Magury Spiskiej i Tatr Wysokich25. Dochodzimy do 
widokowej Hali Groń (950 m) i schodzimy trasą zwaną 77 zakrętów 
18 . Ten odcinek liczy około 700 metrów i jest to jedno z najbardziej 
stromych zejść w Beskidzie Sądeckim. Przy niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych trasa ta jest trudna do pokonania. 

Poniżej przejścia przez Łomniczankę, po lewej stronie znajduje się 
wodospad „Pod siedemdziesiąt siedem” 19 , uznawany za jeden z naj-
większych w paśmie Jaworzyny Krynickiej. Całkowita wysokość trzech 
jego progów to 4 m, a długość ok. 8 m. Jest to ciekawe miejsce z geolo-
gicznego punktu widzenia, potok w tym miejscu ma budowę kaskadową, 
którą tworzą liczne progi skalne, w kulminacyjnym miejscu znajduje się 
wysokie obramowanie wodospadu, tworzące niezwykły widok. 

Dalej na rozwidleniu dróg wchodzimy na ścieżkę przyrodniczo-edu-
kacyjną „Łomnickie uroczyska”, która odbija od szlaku niebieskiego na 
zbocze góry po prawej stronie (aktualnie ścieżka jest jeszcze w budo-
wie). Droga ta oraz ta, wiodąca wzdłuż potoku spotykają się na Wielkiej 

17

18

Panorama z Łabowskiej Hali

18

Panorama z Hali Łabowskiej
30

Wycieczki piesze



Polanie po ok. pół kilometra.
Idąc ponad korytem szumiącego potoku, dochodzimy do Wielkiej 

Polany, gdzie znajduje się dom należący do Nadleśnictwa Piwniczna 
i szkółki leśne. To duży plac, dawniej pole namiotowe, gdzie przyjeż-
dżali harcerze z całej Polski. Mieszkali tu przez całe lato pod namio-
tami. Organizowali ogniska, pomagali ludziom w pracach polowych. 
Harcerskie ogniska to kiedyś jedyna rozrywka mieszkańców, odskocznia 
od codziennej pracy. Na ogniska z bogatym programem artystycznym 
przychodziły miejscowe dzieci, młodzież i starsi. 

Stamtąd kierujemy się w dół Łomnicy Zdroju mijając po drodze Pola-
nę Małą, przy której znajduje się krzyż kamienny. Przed I wojną świa-
tową był tu gajowym niejaki Rajmund Goebel. W 1911 roku postanowił 
wyruszyć w świat i przed odejściem postawił krzyż 20  z myślą, że może 
kiedyś pod nim spocznie. Tak się też stało. Przetrwawszy zawieruchę 
wojenną, wrócił na krótko przed śmiercią i tu zakończył życie.

Niżej jest pole biwakowe, gdzie istnieje możliwość rozbicia na-
miotu i zaparkowania przyczepy kempingowej. Na miejscu znajduje 
się wiata z ławami i stołami, ujęcie wody, toaleta, grill, miejsce na 
ognisko. Tu ma swój początek ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Łom-
nickie uroczyska”. 

Obok pola biwakowego znajduje się leśniczówka i gajówka, a poniżej 
osiedle Gieblówka. Domy wybudowane zostały przez leśniczego Goebla. 
Obecnie jest tam jeden dom rodziny Hlawatych i dom „Szarotka”.

Teren przy szlaku od „Szarotki” po dom Polańskich to osiedle Młaki. 
Znajduje się tam drewniany dom piętrowy, który należał do Zgromadze-
nia Adwentystów. W domu tym były prowadzone wczasy i kolonie dla 
rodzin tego samego wyznania. Dziś dom stoi opuszczony. Poniżej znaj-
duje się ostatni przystanek PKS i BUS, gdzie kończymy naszą wycieczkę. 
Warto zejść jeszcze 50 m niżej do źródła wody mineralnej „Stefan”.

Nad przystankiem na górce widzimy osiedle Kasińcorze. Nazwa pocho-
dzi od imienia Katarzyna (lub od mieszkańca, który przybył z Kasiny). 
Znajduje się tam dom Stefana Polańskiego „Wrzos”, który pełni funk-
cję gospodarstwa agroturystycznego. Obok znajduje się dom Małgorza-
ty i Edwarda Kubiaków, którzy również prowadzą agroturystykę. Pani 
Małgorzata jest artystką. Zajmuje się tkactwem artystycznym, haftem 
(płaskim, richelieu, krzyżykowym i włoskim, uczy się także haftu wstą-
żeczkowego) oraz koronką klockową, tzw. małoparkową. Zainteresowani 
sztuką tkacką mogą tu obejrzeć, a nawet kupić gobeliny inspirowane 
wiejskim krajobrazem. Osiedle to znane jest z takich osób jak Fran-
ciszek Polański - długoletni komendant straży, Jan Polański ps. „Lis” – 
podoficer Wojska Polskiego, dowódca partyzantów AK, oddział „Łąka”. 
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Trasa nr 2 „Siedomdziesiont siedom” 
Łomnica Zdrój (ostatni przystanek PKS), Leśniczówka, Polana 

Wielka, Piekiełko, Hala Skotarki (983 m), Hala Łabowska (1061 m) 
– szlak niebieski – Wierch nad Kamieniem (1083 m), Pisana Hala 
(1043 m) – szlak czerwony – Groń (822 m), Jarzębaki – szlak żółty 
– Bucznik (715 m), kapliczka na słupie – bez szlaku – krzyż nad Wal-
czakami – szlak niebieski – Łomnica Zdrój (centrum) – szlak zielony. 
Czas: 6,5 godziny.

Jedna z najpopularniejszych tras wokół łomniczańskich gór położo-
nych od strony północno – zachodniej. Wycieczkę należy rozpocząć przy 
ostatnim przystanku PKS i BUS na końcu wsi. Od tego momentu, aż do 
Hali Łabowskiej droga jest szczegółowo opisana w Trasie nr 1. 

Ok. 50 m poniżej przystanku, znajduje się źródło wody mineralnej 
„Stefan” – warto do niego zejść i zrobić zapasy wody. Po prawej stronie, 
100 m od przystanku widzimy pole biwakowe. Tu rozpoczyna się ścież-
ka przyrodniczo-edukacyjna „Łomnickie uroczyska” 21 . Po 5 minutach 
jesteśmy na Małej Polanie, przy której znajduje się krzyż kamienny 
Goebla. Idąc prosto szlakiem niebieskim ponad korytem potoku Łomni-
czanka dochodzimy Polany Wielkiej, gdzie znajduje się dom należący 
do Nadleśnictwa Piwniczna i szkółki leśne. Idąc dalej wzdłuż potoku 
dochodzimy do Piekiełka – miejsca, w którym dla turysty zaczyna się 
prawdziwe piekło – stąd też może ta nazwa. Za progiem skalnym, gdzie 
znajduje się wodospad „Pod siedemdziesiąt Siedem”, przekraczamy 
Łomniczankę i zaczynamy wspinać się stromym zboczem o długości ok. 
700 m przez 77 zakrętów, bardzo wąską drogą na szczyt Groń (950 m). 
Jest to jedno z najbardziej wymagających podejść w paśmie Jaworzyny 
Krynickiej. Po niedługim czasie docieramy do Hali Skotarki (983 m). Po 
drodze podziwiamy piękne połoniny i szałasy 22 , z których rozciągają 
się widoki na Tatry Słowackie i Pasmo Radziejowej. Po około godzinie 
od Gronia dochodzimy do rozdroża przy pomniku księdza Gurgacza — tu 
skręcamy w prawo i idziemy czerwonym szlakiem, by po kilku minutach 
ujrzeć schronisko PTTK na Hali Łabowskiej (1061 m n.p.m.). Dojście 
z Łomnicy zajmuje około 2h 15 min. 

Ze schroniska należy wrócić do rozwidlenia szlaków przy pomniku 
i obrać czerwony szlak – czyli Główny Szlak Beskidzki. Następnie, idąc 
szlakiem przyrodniczym oznaczonym zielono-białymi kwadracikami 
(Szlak Stadnickiego) dojdziemy do Wierchu nad Kamieniem (1083 m). 
Na zboczach tej góry znajdują się liczne jaskinie – jest ich aż 9, naj-
więcej w Beskidzie Sądeckim. Znajdziemy tu największą w tych gó-
rach Jaskinię Niedźwiedzią posiadających 611 m długości korytarzy 
(dostępnych jest jednak 340 m). Ma ona 28 m głębokości. Dostępna 
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jest tylko dla speleologów. Została odkryta w 1988 r. Nazwa góry pocho-
dzi od znajdujących się na zboczach ostańców skalnych 23 . Ze szczytu 
w kilka minut można dojść do Czarciego Kamienia (1060 m) 24 . Jest tu 
znakomite miejsce widokowe na skale, ogrodzone barierkami. Miejsce 
to nazywane jest też Składziszczańską Skałą (od nazwy miejscowości). 
Stąd podziwiamy panoramę Beskidu Niskiego, Beskidu Wyspowego oraz 
doliny Kamienicy. W dole pośród drzew możemy dostrzec skalną basztę 
Skamieniałej Córki. 

Legenda o dwu skała pod Łaboskom

W downiejsy casa, kiej to ludziska umieli sie bawić i raduwać, po 
wszyski wsia robiło sie po chałpa potońcówki. W co drugi chałpie ftosi 
umioł grać, a to na skrzypka, a to na guzikówce, a w najgorsom razie 
na łorgonka, listku, cy grzebioniu. W izba nie było pikny mebli, ino 
prycie, ławy i korawe stoły. Podłogi niemaluwone, abo klepisko i nifto 
sie nie boł ło taki dobytek. Wystarcyło, ze zagwizdało sie na palca i juz 
zlatuwały sie dziopy i chodoki z Łomnice, a nawet z inksy wsi. Włośnie 
roz dwie dziopy z Łabowe (siostry) zwiedziały sie ło muzyce na Łomnicy 
i kciały na to muzyko bez góro Łabosko iś. Ło if zamiara dowiedziała sie 
matka i łokropnie psiocyła  i ło zadny muzyce słyseć nie kciała. Dziopy 
postawiły na swojom. Kiej matka posła do kumoski, łone poubiyrały sie 
piyknie i uciekły. Sły sporo i nie łobziyrały sie  za siebie. Starso piyrso, 
młodso ni mogła nadonzyć. Matka przysła do chałpy i córek nie zastała. 
Wiedziała dzie posły. Sporo sie ubrała i w noziory za dziopomi posła. 
Dziopy były młode i pod góro Łabosko gnały, jakby w nie pieron szczeluł. 
Matka, baba starso, pod góro iś było gorzy. Ale gnała za dziopomi, jaz 
sie kurzyło. Juz była blisko Łaboskie i z daleka uwidziała dziopy, jak 
naraz tak jo siły łopuściły, ze juz dali ani kroka zrobić ni mogła. Zacoła 
sie drzyć łokropnie i wołać, ale dziopy ani sie nie łobeźrały. Pofolguwała 
matka i jesce głośno pomstuwała, a potom na koniec krzykła: „Bodej-
byście sie w komioń zmioniły, wy złe krwie jedne!”. Tak sie tyz stało. 
Po dziopa łostały pod Łaboskom dwa wielgie komionie. Jeden wyzy, bo 
starso siostra sła sporzy, drugi nizy w paryji. So te komionie po dziś 
dzioń. Z tego wielgiego komionia uwidzis miasto Nowy Sonc, a ponizy 
uwidzis drugi wielgi komioń. Kiej stonies kiedysi na tom komioniu, to 
pomiontoj ło ty przestrodze: „Fto nie słucho łojca, matki, to posłucho 
psie skóry”.

     Maryśka łod Kasińcorzów

„Wracamy tą samą ścieżką, mijając szczyt Wierchu nad Kamieniem, 
jednak kilka metrów za szczytem skręcamy na rozwidleniu w pra-
wo za zielono-białymi znakami i w kilka minut łączymy się ponownie 
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z Głównym Szlakiem Beskidzkim. Po kilkunastu minutach przechodzimy 
przez malowniczą Halę Średnią (zw. też Krajną). Jeden z piękniejszych 
widoków na Kotlinę Sądecką. Tuż za nią mało rozległa widokowo Hala 
Martynowa, mijamy tablicę informującą nas, iż wkraczamy na teren 
ostoi głuszca. Za nią już wchodzimy do lasu. W nim 3 mogiły (prawdo-
podobnie z okresu II wojny światowej). Po wyjściu z tego lasu (dochodzi 
w nim żółty szlak z Frycowej) rozległa Hala Pisana 25 . W jej górnej 
części pomnik poświęcony poległemu w tym miejscu Andrzejowi Kondo-
lewiczowi ps. „Błysk” 26  - partyzantowi, który w 1944 roku oddał życie 
za ojczyznę. Większy niż na Hali Groń widok na Tatry, a na wschodzie 
ponadto Wierch nad Kamieniem oraz Hala Łabowska. Na skraju hali na 
drzewie znajduje się metalowa tabliczka upamiętniająca inne smutne 
wydarzenie. W tym miejscu w 1961 roku poniosło śmierć rażone pioru-
nem młode małżeństwo”26.  

Skarb na Pisanej Hali

Gdzieś na Pisanej Hali było tajemne wejście do jaskini, z której moż-
na było dojść korytarzami aż do Nowego Sącza, a inni mówili że do 
Nawojowej do pałacu hrabiego. Nie wiem ile w tym prawdy ale tak 
mówili. Mówili też że w tej jaskini jest pełno skarbów złota, pienię-
dzy i jakichś kamieni które się pięknie świecą. Ludzie mówili o tych 
skarbach, wielu śniły się nocami, wielu kombinowało jak się do nich 
dostać. Każdy słuchał opowieści żeby dowiedzieć się jak się tam dostać 
i kiedy się jaskinia otwiera. Pewien stateczny ale niezbyt bogaty gaz-
da, Brotoj miał na imię, pomyślał że musi ten skarb zdobyć. Doczekał 
do Palmowej Niedzieli, założył żelazną obręcz na siebie, poświęconą 
w trzech króli kredą napisał dziewięć razy święte imiona, pokropił się 
święcona wodą, przeżegnał i czekał kiedy dzwon w piwniczańskim ko-
ściele zadzwoni co będzie znaczyć że idzie procesja z palmami. Zaraz 

jak tylko po hali rozniósł się pierwszy głos dzwonu, skały 
się rozstąpiły i Brotoj zobaczył prawdziwe dziwy. Skarbów 
było wszędzie pełno, a w wielkim koszyku siedział na złotych 
jajach kogut i patrzył dziwnym wzrokiem na chłopa tak że 
poczuł ciarki na plecach. Przypomniał sobie że procesja się 
niedługo kończy i jaskinia się zaraz zamknie. Patrzył na te 
cuda i nie wiedział co zabrać bo kogut cały czas wodził za 
nim wzrokiem. Rzuciło mu się w oczy berło królewskie które 
leżało na wierzchu innych skarbów. Złapał za berło i ile sił w 
nogach wybiegł z jaskini. Miał wielkie szczęście bo dzwony 
ucichły i wielkie skały przysłoniły wejście do jaskini. Brotoj 
jeszcze pomyślał – chwała Bogu że zdążyłem uciec bo byłbym 
już w grobie, a skarb i tak mam bo takie berło to nie byle co. 
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Tylko to pomyślał, ruszył w drogę powrotna do domu. Aż tu nagle usły-
szał głośny huk, zerwał się groźny wiatr ze wszystkich stron,  dobiegały 
dziwne dźwięki z lasu. Już się chciał obejrzeć za siebie kiedy przypo-
mniał sobie że niewolno, trzeba iść naprzód. Biegł z góry, potykał się 
o korzenie i zjeżdżał po trawie rosnącej po halach. Zmęczył się mocno 
z tego pośpiechu i strachu. Gdy doszedł na Jarzębaki wiatr przestał 
wiać, ucichły też huki i piski. Patrzy Brotoj a tu piękne słoneczko, traw-
ka się zieleni, ptaszki śpiewają jak w raju. Odetchnął z ulgą bo dom 
już blisko. Z tych wielkich przeżyć zachciało mu się do ubikacji. Wbił 
berło w Kretówkę, zaczął ściągać spodnie ale mu obręcz przeszkadzała. 
Ściągnął ją i położył na trawie. Aż tu nagle wiatr zawiał raz lecz z taką 
siłą że Brotoj ledwo się utrzymał na nogach. Spojrzał na kretówkę a tu 
po berle ani śladu. Przeszukał wszystkie kretówki na pastwisku lecz 
berła nie znalazł. - diabli wzięli moje berło - powiedział sam do siebie 
- a gdzieś z oddali usłyszał chichoty i śmiechy straszliwe. Przeżegnał 
się krzyżem świętym i zaczął się modlić do Archanioła Michała, który 
broni człowieka od złego ducha. Wrócił do domu, ale nikomu nic nie 
powiedział, gdzie był, ani co się stało. Kiedy zaś starsi opo-
wiadali o skarbach i tajnych korytarzach, żegnał się pobożnie 
i coś szeptał. Jego żona Marcyna, usłyszała raz jak mówił: 
Odejdź szatanie. A jaskinia na Pisanej Hali zarosła i chociaż 
inni szukali, jak się do niej dostać, nikt tam już nie wszedł. 
Wnuki Bratoja opowiadają czasem, o dziadkowej przygodzie, 
bo stary nie wytrzymał i opowiedział swojemu Jaśkowi jak 
szukał skarbów. Tak opowiadają do tej pory, ale nie wierzą 
tą historię. A ja wam mówię, że to najprawdziwsza prawda 
z tymi skarbami. Tylko trzeba ich szukać długo i cierpliwie – 
w człowieczym sercu27.

Dalej idziemy żółtym szlakiem w kierunku Piwnicznej 
– Zdroju i osiedla Jarzębaki w Łomnicy Zdroju. W lewo od-
chodzi droga do Szałasów Jarzębackich 27 . Szałaśnictwo to 
sposób prowadzenia gospodarstwa rolnego, bardzo popular- n y 
w regionie i w całych Karpatach. „Wraz z nadejściem wio- s n y 
po Św. Wojciechu (23 kwietnia) na hale ruszały stada by- dła i 
kierdele owiec. Za nimi podążali pasterze z całymi rodzina- m i . 
Wioska w dole pustoszała, a na górskich pastwiskach urokli- w i e 
wkomponowane w krajobraz szałasy rozkwitały życiem. Sza- ł a s 
taki składał się z dwóch części przedzielonych sienią. Jedna część 
była przeznaczona dla ludzi, druga dla zwierząt. Owce, sta- n o -
wiące najliczniejszą grupę nocowały w koszarze, a pilnowali i c h 
juhasi mieszkając w prymitywnej, zbitej z desek kolibie. Po Ś w . 
Michale (29 września) wszyscy wracali do wsi”28. Sytuacja t a k a 
powtarzała się co roku, aż do początków XXI wieku. Następna 
góra to Groń (822 m), a już w dole widzimy osiedle Jarzębaki 28 . Jak 
twierdzi jedna z seniorek Łomnicy Zdroju – początek Łomnicy zaczął 
się od osiedla Jarzębaki. Położone jest 3 km od centrum wsi i graniczy 
z miejscowością Kokuszka. Zamieszkuje je 7 rodzin. W miejscu cegielni 
powstała piękna drewniana kaplica zbudowana przez Ludwika Boło-
za. Odbywają się w niej okazjonalne msze święte gromadząc tłumnie 
mieszkańców okolicznych wiosek. Jest tu też kawiarnia, w której moż-
na się posilić i napić po trudach wędrówki, a siedząc na ławeczkach 
przy kawiarni można podziwiać panoramę Piwnicznej-Zdroju, Doliny 
Popradu, Pasma Radziejowej i Tatr Słowackich. Podążamy dalej żółtym 
szlakiem w kierunku Piwnicznej – Zdroju. Opuszczamy żółty szlak przed 
wejściem na szczyt Bucznik (715 m), który znajduje się na wprost. 
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Po lewej stronie szczytu Bucznik widzimy osiedle Skowronki. Jest to 
miejsce, w którym wschodzące słońce widać najwcześniej, więc bu-
dzi ludzi niczym skowronek. Już bez szlaku idziemy grzbietem zwanym 
„granicą”. Na szczycie Bucznika znajduje się krzyż – pozostałość ruchu 
oazowego. Schodzimy w dół do rozwidleniu dróg, gdzie znajduje się 
kapliczka na słupie 29 . W tym miejscu spotykamy szlak niebieski z Łom-
nicy do Piwnicznej. Tym szlakiem idziemy aż do krzyża nad Walczakami. 
Podziwiamy Beskid Sądecki w całej okazałości: od Jaworzyny Krynickiej 
(1114 m) po Radziejową (1264 m). 

Schodząc z Bucznika po prawej stronie odnajdziemy ścieżkę pro-
wadzącą do bacówki „na Zabaniach” („na Baniach”). Znajduje się za 
granicą Łomnicy na Ziemi Piwniczańskiej. Granicę można rozpoznać po 
kopcach i kamieniach. To miejsce dawniej nosiło nazwę Księży Potok na 
Zabaniach. Bacówka rozpoczyna osiedle Zabanie. Od Jarzębaków moż-
na do niej dojść podążając żółtym szlakiem. Właścicielem bacówki jest 
pan Tadeusz Fiedor. W bacówce można zakupić bunc (ser) oraz oscypki 
(ser góralski). Kilogram buncu kosztuje 15 zł, a oscypek w zależności od 
wielkości od 7 zł wzwyż. Pan Fiedor przebywa tam od godziny 6 do 10, 
a wieczorem od 18 do 21. Bacówka jest czynna od końca kwietnia do 
października. Pan Tadeusz posiada ponad 200 owiec. 

Na wprost widzimy górę Kicarz (704 m) 31 , środek koła Beskidu Są-
deckiego – uznawana za najpiękniejszą górę na tym terenie. 

Legenda o Kicarzu

Dawno, dawno temu, kiedy Piwniczna jeszcze nie istniała, a na jej 
miejscu rósł ogromny las pełen dzikich zwierząt, przez te lasy i urwi-
ska przedzierali się kupcy ze swoimi wozami, którzy wieźli skarby 
i bogactwa z Węgier na północ do Morza Bałtyckiego, albo z północy 

na południe do ciepłego morza, aż do Rzymskiego Cesar-
stwa. Wozili wiele cennych rzeczy: bursztyn, skóry, złote 
pieniądze, biżuterie, jedwab, aksamit i różnoraką broń. 
Na te kupieckie wozy czekali zbójnicy którzy rabowali 
całe dobra nieraz pozbawiając kupców życia. W tamtych 
czasach żył w okolicach olbrzym, nazywał się Kiciarz. 
Wzbudzał strach gdyż nie przepuszczał nikomu i w swojej 
skalnej grocie zbierał wielkie skarby, nic nie musiał robić 
i żyło mu się dobrze. Jednak życie w dostatku znudziło 
mu się, tak samo jak leniuchowanie i czekanie na kupców. 
Pomyślał że musi coś zrobić. Dumał dzień, dwa a po ty-
godniu wymyślił sobie żeby usypać górę ze szczytu której 
wszystko by widział. Jak pomyślał tak zrobił. Stanął jedną 
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nogą nad Popradem, drugą oparł na Brzozówkach i cały 
dzień machał a machał, zbierał skały, glinę, kamyczki 
z rzeki i usypywał górę. Koło południa już zasypał doli-
nę między potokiem który dziś nosi nazwę Łomianczanka 
a Popradem, popołudniu góra już sięgała mu do pasa a on 
nie przerywał pracy. Lecz jak widać wielkoludy też się 
męczą robotą bo pod wieczór zachciało mu się zdrzem-
nąć. Popatrzył na to co usypał, przeciągnął się, ziewnął 
aż się góra zatrzęsła i jeszcze stanął sobie mocno obie-
ma nogami nad Popradem i zasnął tak jak stał. Czy tak 
się zmęczył robotą, czy z jakiejś innej przyczyny, już się 
więcej nie obudził. Śpi tak do tej pory i pewnie będzie 
spał tak do końca świata ten olbrzym co się Kiciarzem 
do dzisiaj nazywa. Szkoda, bo pewnie niejedno by opowiedział o tym co przez 
te setki a nawet tysiące lat zobaczył. Może by opowiedział o ludziach, którzy 
z woli króla Kazimierza Wielkiego miasto budowali, którzy tutaj żyli, o czasach, 
które minęły i nigdy już nie wrócą29. 

Przy krzyżu nad Walczakami 30  skręcamy w lewo i zielonym szlakiem schodzi-
my do centrum Łomnicy Zdroju (ok. 20 min.). Koło szkoły kończymy wycieczkę. 

Trasa nr 3 „Idoma na baciarko”
Łomnica Zdrój (centrum), kapliczka nad Łomnicą – szlak czerwony i żółty – ka-

pliczka na rozdrożu Króle – Zawierch, Duze, Nawsie – bez szlaku – Bołozy, Maćki, 
Potoki, Jarzębaki – szlak zielony – Bucznik (715 m), krzyż nad Walczakami – bez 
szlaku – Łomnica Zdrój (centrum) – szlak zielony. Czas: 3 godziny.

Opis trasy aż do kapliczki na rozdrożu Króle – Zawierch znajduje się w trasie 
nr 1. Tu skręcamy w lewo i idziemy drogą w dół przez osiedle Króle. Jest ono wy-
soko położone, czyli króluje nad wsią – stąd być może nazwa. Niżej, po prawej 
widzimy osiedle Duze – mieszkańcy tego osiedla szczycą się wysokim wzrostem. 
Kolejnym osiedlem, które mijamy schodząc do wsi jest Serwoniec z lewej i Ma-
rynioki z prawej strony. Nazwa „Serwoniec” pochodzi od „woni sera”, a Mary-
nioki od imienia Maria. Na Maryniokach do 1991 r. mieszkał Stanisław Polański, 
przydomek „Hrabia”. Dom jego kupili państwo Piekoszewscy, którzy odnaleźli 
podczas rozbiórki dokumenty związane z posiadłością 32 , sięgające czasów Ce-
sarstwa Austro-Węgierskiego z 1898 r. 

Dochodząc już do potoku Łomniczanka przechodzimy przez Borysioki i docie-
ramy do osiedla Nawsie, znajdującego się tuż przy drodze (opis osiedla w trasie 
nr 5). Wchodząc w drogę osiedlową zaraz naprzeciwko przystanku PKS poniżej 
Nawsia, przechodzimy przez osiedla: Bołozy, Maćki i Potoki. Na Maćkach mieszka 
sołtys wsi – pan Stanisław Wnęk. Prowadzi wraz z żoną gospodarstwo agrotu-
rystyczne. Serwują domowe jedzenie, a także prowadzą hodowlę pstrąga. Po 
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lewej stronie za potokiem Mała Łomnicka, mieszka Franciszkanin – Woj-
ciech Bołoz, który pełni posługę w Ziemi Świętej. 

Potoki są ostatnim osiedlem przed Jarzębakami. Wchodzimy w las 
utwardzaną drogą. By dojść do Jarzębaków 32  potrzebujemy ok. pół 
godziny. Po wyjściu z lasu widzimy od razu osiedle i dalej szczyt Bucznik 
(715 m). Tam czekają nas wspaniałe widoki na Dolinę Popradu. Droga do 
centrum Łomnicy z Jarzębaków opisana jest przy trasie nr 2.
Przedstawioną trasę w środkowym jej odcinku opisuje wiersz Marii Lis 

„Dla turysty”

…Nad wioską także królują „Króle”,
o takiej nazwie osiedle to powstało,

i chociaż domów mało,
to trwają tu na swoim
i tylko z własnej woli.

Z „Królów” spojrzysz w dolinę,
to dech ci zaprze przez chwilę, 

bo widzisz cud natury:
góry, góry i góry.

Możesz tak patrzeć bez końca
Idąc do „Serwońca”.

Kiedy dojdziesz do rzeki
osiedle „Borysioki” w dolinie

cię przywita, a gdy o drogę spytasz,
to „Nawsie” ci pokażą,

na „Maćki” zaprowadzą.
Z „Maćków” idź w stronę „Potoka”

i nie myśl o widokach,
lecz przyj się w górę ścieżką,

nazywaj to wycieczką.
Gdy znajdziesz się na szczycie

pot leje się obficie. 
Lecz to co teraz zobaczysz,

to i Bogu wybaczysz
stromizny i wykroty.
Nie masz już ochoty

w dół schodzić, lecz w dolinie
osiedle „Jarzębaki”, którego 

nie ominie turysta idąc szlakiem.
I ciesząc się widokiem
przystanąć tutaj lubi.
Korzystając z obsługi
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kawiarni osiedlowej
siły odzyska nowe

i idzie ku Piwnicznej.
Jeszcze drewnianą kapliczkę 

odwiedzi, tu przyklęknie
i westchnie - jak tu pięknie.

Trasa nr 4 „Do jorki i kornuty”
Łomnica Zdrój (centrum), kapliczka nad Łomnicą – szlak czer-

wony i żółty – kapliczka na rozdrożu Króle – Zawierch, Zagąszcz, 
Siodło pod Kiczorą – szlak czerwony – potok Wapiennik, bacówka 
„za Górą”, kapliczka nad Łomnicą – bez szlaku – Łomnica Zdrój 
(centrum) – szlak czerwony i żółty. Czas: 2,5 godziny.

Opis trasy na odcinku Łomnica Zdrój (centrum) – kapliczka na roz-
drożu Króle – Zawierch znajduje się przy w opisie trasie nr 1.

Na rozdrożu Króle – Zawierch (tu widzimy kapliczkę na krzyżu) kie-
rujemy się w prawo czerwonym szlakiem. Po prawej stronie pod drogą 
mijamy osiedle Zawierch (ok. 4 domostw). Dochodzimy w lesie do 
strumyka i pniemy się pod górkę, popod osiedle Zagąszcz w kierunku 
wschodnim (lekko w lewo), następnie skręcamy w prawo, dochodząc 
do bezimiennego szczytu nad Wierchomlą Wielką. 

Idąc historyczną granicą pomiędzy Łemkowszczyzną a Łomnicą, po-
dziwiamy w dole po lewej stronie centrum Wierchomli z zabytkową 
cerkwią połemkowską oraz pasmo Pustej Wielkiej (1061 m). Jest to 
teren obfitujący w grzyby w okresie od maja do listopada.

Po godzinie dochodzimy do przełęczy pod Kiczorą Łomnicką 33  
(806 m). W tym miejscu idąc w lewo za szlakiem dojdziemy do Wier-
chomli, a w prawo bez szlaku - do Łom-
nicy Zdroju. Idziemy drogą przez pola-
nę, potem przez las, aż dochodzimy do 
potoku Wapiennik. W potoku możemy 
skręcić w prawo i dojść do bacówki 
„za Górą” Władysława Szwali, gdzie 
prowadzi wypas 34  owiec, serwuje 
oscypki, bundz i żętycę.

Idąc za drogą pomiędzy polami 
uprawnymi mijamy po lewej stronie 
osiedle Za Górą i dochodzimy do ka-
pliczki nad Łomnicą. Stąd już znanymi 
nam szlakami czerwonym i żółtym do-
chodzimy do centrum Łomnicy. 
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Trasa nr 5 „Łomnicońskie zjys piyrogi”
Łomnica Zdrój (rondo pod Łomnicą) – Łomnica Zdrój (ostatni przystanek PKS). Jest to trasa, 

która prowadzi przez całą Łomnicę, główną drogą asfaltową wzdłuż potoku Łomniczanka. Opisuje 
niemal wszystkie osiedla znajdujące się przy drodze głównej i jej najważniejsze punkty takie, jak 
szkoła, kościół, OSP. Czas: 2 godziny.

Wycieczkę rozpoczynamy na początku wsi przy tabliczce z jej nazwą 35 . Poniżej znajduje się ron-
do oraz most na Słowację (obecnie w budowie) prowadzący do miejscowości Mniszek nad Popradem 
(ok. 10 min. pieszo) i Starej Lubowni (ok. 20 min. samochodem). Pojawiają się liczne sugestie lokalnych 
działaczy, by nazwa ronda brzmiała „Rondo Piyroga Łomnicońskiego” – od jednej z najsłynniejszych 
w regionie potraw serwowanych w Łomnicy Zdroju oraz nazwy znanej kapeli łomniczańskiej. Osiedle, 
które otwiera bramy miejscowości nazywa się Zagrody 36 . Nazwa pochodzi od prężnie działających 
w tej części wsi gospodarstw hodowlanych i pięknych zagród dla zwierząt. Jest tam 19 gospodarstw, 
w tym 2 rolne, 1 turystyczne (Marii Lis) – w sumie 161 mieszkańców. Mieszkają tu rodziny: Grucelów, 
Lisów, Słabych, Izworskich, Skorupów, Królów, Śmigowskich, Kaczorów, Horodyńskich, Gromalów, Gu-
mulaków, Źrołków, Zielińskich, Piwowarów, Matusików, Jarzębaków, Kubiczów, Baranów. 

Na początku osiedla i zarazem wsi, po lewej stronie drogi widzimy drewniany piętrowy 37  dom 
„Rusałka”. Od czasów przedwojennych aż do dziś jego właścicielem jest PKS Tarnów. Można tu wynająć 
pokój. W domu znajduje się 9 pokoi dwuosobowych, sala telewizyjna (telewizja, kuchnia, łazien-
ka, stół do tenisa stołowego oraz ogrodzony teren z miejscem na ognisko i parking dla samochodów 
osobowych).

Po prawej stronie, powyżej Rusałki, swoją siedzibę ma firma „ULTREK”. Działa ona na rynku od roku 
1992, a od ponad 10 lat zajmuje się produkcją wysokogatunkowej odzieży z dzianiny POLARTEC®. 
W lipcu 1998 roku otrzymała licencję amerykańskiej firmy Malden Mills - światowego lidera w dzie-
dzinie produkcji zaawansowanych technologicznie dzianin POLARTEC®. Licencja ta jest gwarantem 
stosowania przez nich materiałów, które spełniają kryteria najwyższej jakości, a także zobowiązuje 
firmę „ULTREK” do szycia odzieży według najwyższych standardów. 

Osiedle, na którym znajduje się siedziba firmy „Ultrek” to Młyn. Nazwa pochodzi od młyna, który 
został tu wybudowany przed wojną przez Jana Bołoza. Postawił on tu pierwsze zabudowania. Młyn 
został zburzony, a w jego miejscu powstały nowe domy. Mieszkają tu Sopaty, Bołozy, Pulity, Tokarczyki, 
Gardonie. W sumie 89 osób.

Jan Bołoz znany był również z tego, że spisał dzieje Łomnicy Zdroju w kronice „Zapiski kronikarskie 
zebrane przez Jana Bołoza z „Młyna” 38 . Obecnie jest ona w posiadaniu parafii. 

Powyżej, na zakręcie, po lewej stronie drogi widzimy dom o nazwie 
„Dolina Radości” 39 . Został wybudowany przez kapitana Sadowskie-
go, w celu wynajmowania wczasowiczom. Po jego śmierci dom odzie-
dziczyli synowie, którzy następnie go sprzedali. Próbowano w nim 
stworzyć ośrodek odwykowy, ale plany te nie doszły do skutku i dom 
jest obecnie wystawiony na sprzedaż. 

50 m powyżej, po lewej stronie znajduje się dawny ośrodek wcza-
sowy „Chłopska Chata” 40 . Pierwotnie właścicielem tego domu byli 
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państwo Księżykowie ze Starego Sącza. Dom nosił nazwę „Słoneczna”. Prowadzone były tu wczasy. 
Później „Słoneczną” odkupiła huta srebra organizując wypoczynek dla pracowników i ich dzieci. Dom 
otrzymał nazwę „Hutnik”. Chłopska Chata niestety nie odniosła sukcesu jako ośrodek wczasowy, obec-
nie zaprzestała działalności.

Po 1,5 km od początku trasy, osiedle zamykają ruiny starych łazienek. Widzimy je po prawej stronie 
na zakręcie przed mostem na Łomniczance. Zostały one wybudowane w latach 30. XIX w. przez doktora 
Jana Ziarko. Łomnica pełniła wtedy funkcję uzdrowiskową, ze względu na licznie występujące leczni-
cze źródła wody mineralnej. Na kąpiele mineralne i borowinowe przyjeżdżali kuracjusze z całego re-
gionu. W 1934 r. łazienki uległy częściowemu zniszczeniu na wskutek powodzi. Aż do II wojny popadały 
co raz bardziej w ruinę, przestały ostatecznie funkcjonować w 1940 r. 

Stara pocztówka przedstawiająca łazienki 41
Znane osoby na tym osiedlu to: Ksawera Gromala – od 1961 roku związana z Łomnicą. Wieloletnia 

dyrektorka szkoły w Łomnicy Zdroju. Za jej kadencji powstał nowoczesny budynek szkoły. Była jego 
pomysłodawczynią, realizatorką i zarządcą. Jej pasją była praca z młodzieżą. Wielokrotnie była odzna-
czana i nagradzana. Obecnie przebywa na emeryturze.

Za mostem skręcając w prawo znajduje się osiedle Przymiarki. Jest tu dom Trembeckich wybudo-
wany w 1926 r. dla wczasowiczów przyjeżdżających i korzystających z kąpieli w starych łazienkach. 
Od Trembeckich dom odkupiło PSS „Społem” Tarnów z przeznaczeniem na wypoczynek pracowników. 
Został on rozbudowany i dobudowano domki kempingowe. Obecnie jego nazwa to „Nad Potokiem” 42 . 
W 1999 roku pensjonat przejęła firma KAMPOL. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych pensjonat posiadał 
60 miejsc. Od dwunastu lat zarządcą jest tu Jacek Piwko, jego pracę nadzoruje nadal firma KAMPOL. 
Willa posiada miejsce na grilla, stół do ping-ponga oraz basen. Na początku basen znajdował się poni-
żej tamy Wapiennik, był on murowany z kamienia, a woda była dostarczana z potoku. W pensjonacie 
znajduje się restauracja (śniadanie, kolacja – 10 zł, obiad – 15 zł). Pobyt do 6 dni kosztuje 80 zł/os 
(za pokój z łazienką), powyżej 6 dni – 70 zł/os. Podobnie pokoje bez łazienki, odpowiednio 60 i 50 zł.

Naprzeciwko Przymiarek za potokiem Wapiennik znajduje się osiedle Kąty - osiedle „wepchnięte 
w kąt, położone w kącie wsi”. Jest tam 5 gospodarstw i 28 mieszkańców. Gospodarstwo agroturystycz-
ne prowadzi tu Helena Zielińska. Mieszkają tam rodziny: Bołozowie (od Jaworów), Cebule, Izworscy, 
Zielińscy z Kosałówki, Jarzębakowie (za Doliny), Jarzębakowie (od Szybciutkiego). Osiedle, jako pierw-
sze w Łomnicy miało betonową drogę, prowadzącą z kapliczki pod jaworami w ogrodzie, gdzie odbywa-
ją się majówki. Znane osoby na tym osiedlu to Grucelowie. Pani Grucelowa była pierwszą naczelniczką 
poczty w  Łomnicy. Pan Grucela był listonoszem. Mieli pierwszy we wsi telefon domowy. Pani Józefa 
Grucela była kurierem i przewodnikiem (przeprowadzała partyzan-
tów i mieszkańców uciekających za granicę w czasie II wojny świa-
towej). Bardzo dobrze posługiwała się dwoma językami obcymi: 
węgierskim i niemieckim.

100 m od drogi na Kąty w prawo, wybudowana jest nowa droga 
z płyt betonowych do osiedli położonych wysoko w górach. Można 
tędy dojechać na osiedla: Za Górą, Zawierch, Zagąszcz, Mrozkówka 
oraz do bacówki „za Górą” Władysława Szwali.

Po lewej stronie drogi na tej wysokości, za potokiem Łomniczanka 
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znajduje się ogólnodostępne źródło wody mineralnej „Pod Kicarzem” o leczniczych właściwościach.
Idąc w górę rzeki po lewej stronie mijamy niewielki przysiółek Pólko (nazwa pochodzi od małego 

placu, na którym zbudowano dom) oraz Malikówkę (nazwa pochodzi od ludzi niskiego wzrostu), a po 
prawej osiedla Do Porębskich, Do Kozłów, Wyzyski, Franczaki.

Docieramy do Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego 43 . Szkoła w obecnym, nowy budynku funkcjonuje 
od 1990 roku. Została wybudowana głównie staraniem ówczesnej dyrektorki pani Ksawery Gromali. 
W 1986 r. firma „Energoprzem” z Krakowa rozpoczęła budowę. Szkoła nosi imię 9 Kompanii 3 Batalio-
nu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Co roku mają miejsce uroczystości upamiętniające 
patrona – partyzantów z oddziału Juliana Zubka ps. „Tatar”. Odbywają się wtedy spotkania z partyzan-
tami i ich rodzinami. Do tradycji przeszedł również rajd na Halę Łabowską, w którym uczestniczą starsi 
uczniowie i kadra pedagogiczna. 

Powyżej szkoły znajduje się pomnik poświęcony patronowi 44 . Poniżej – stadion wybudowany w czynie 
społecznym przez uczniów szkoły w latach 90. z inicjatywy Zbigniewa Janeczka, nauczyciela. W budynku 
znajdują się też mieszkania, w których mieszkają obecnie 4 rodziny miejscowych nauczycieli. 

Pierwsza szkoła powstała w 1863 r. jednak początkowo została wydzierżawiona pod karczmę. Dopiero 
po prawie 20 latach, w 1881 r. mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć budynek z powrotem na szkołę. 
Dzieje szkoły, wsi i regionu opisane są w „Kronice szkoły świeckiej w Łomnicy”, która znajduje się w bi-
bliotece. Przeczytamy tam również o dziejach wsi i regionu. 

Naprzeciw szkoły, na osiedlu Szwale znajduje się Dom Rekolekcyjny Redemptorystów z 1931 r. oraz 
dom sióstr zakonnych felicjanek z 1926 r. – miejsca te są opisane w trasie nr 1. 

Poza szkołą, tuż nad potokiem, od Malikówki aż do budynku Świetlicy Kulturalno -Turystycznej, ciągnie 
się osiedle Za Potok. Osiedle to zamieszkują Franczaki, Szwale (Władysław Szwala – baca), Sztuczki, 
Wnęk. 

Przy szkole znajduje się umowne centrum Łomnicy. Jest tu przystanek autobusowy oraz skrzyżowanie 
szlaków: w lewo szlakiem zielonym dojdziemy przez Kicarz i bacówkę na Korpałach do ronda pod Łomni-
cą; do Piwnicznej-Zdroju (od krzyża nad Walczakami szlakiem niebieskim), od krzyża w prawo bez szlaku 
„granicą” na Łabowską Halę przez Jarzębaki i Pisaną Halę. Opis znajduje się w trasie nr 1 i 2. W prawo 
prowadzi przez kapliczkę nad Łomnicą szlak czerwony do Wierchomli Wielkiej oraz żółty na Łabowską 
Halę przez Parchowatkę. Oba te szlaki idą razem aż do rozdroża Króle – Zawierch, przy którym stoi krzyż 
z kapliczką. 

Centrum Łomnicy - początek zielonego szlaku do krzyża nad Walczakami (fragment drogi w cen-
trum Łomnicy pomiędzy szkołą, a pensjonatem Łomniczanka 45 ).

Z lewej strony znajduje się pensjonat „Łomniczanka”. Został wybudowany przed wojną. Przez dłuższy 
czas należał do fabryki opakowań blaszanych z Krakowa „Opakomet”. Organizowano tu kolonie i wczasy 
dla pracowników tej firmy i ich dzieci, aż do połowy lat 90. XX w. W latach 80. budynek wynajmowany był 
pod szkołę. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych i przechodzi gruntowny remont. Zaraz naprzeciw-
ko po prawej stronie znajduje się dawny ośrodek wczasowy „Świt” (trasie nr 1). Powyżej „Łomniczanki” 
widzimy boiska i korty tenisowe należące do Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój, a nadzór nad nimi sprawuje 
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Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łomnicy Zdroju. Za potokiem widzimy nowy budynek Świetlicy Kultural-
no-Turystycznej 46 . Jest to filia MGOK w Piwnicznej-Zdroju. Wcześniej, do lat 90., była tu 47  siedziba 
kółka rolniczego, a także poczta, która ostatecznie została zlikwidowana kilka lat temu. Obecnie jest 
to siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łomnica Zdrój „Łomniczanie”. Znajduje się tu także 
multimedialna Pracownia Orange pozyskana przez stowarzyszenie. Pracownia zapewnia bezpłatny dostęp 
do Internetu dla wszystkich. W świetlicy odbywają się spotkania lokalnych organizacji pozarządowych, 
warsztaty artystyczne, mają tu swoje próby zespoły i kapele regionalne. Opiekę nad świetlicą sprawuje 
z ramienia MGOK Sabina Sztuczka.

 Naprzeciwko kortów tenisowych mamy osiedle Smydy, liczące 31 mieszkańców. Nazwa pochodzi od 
panieńskiego nazwiska jednej z mieszkanek. Jest tu jedno gospodarstwo rolne. Osiedle zamieszkują ro-
dziny: Toczków, Dulaków, Łomnickich, Rusiniaków, Szwalów. W ogrodzie państwa Łomnickich przy drodze 
znajduje się piękna kapliczka. Postawił ją Kazimierz Łomnicki pod koniec lat 70., jako wotum wdzięcz-
ności za pomyślną budowę domu.

Następnie po tej samej stronie drogi mijamy osiedle Safrany, (5 domostw). Nazwa pochodzi od kwia-
tów, których niegdyś było dużo na tym terenie (lub od panieńskiego nazwiska jednej z pierwszych miesz-
kanek). Mieszkają tu trzy rodziny Szwalów. Jan Szwala i jego syn zajmują się świniobiciem. 

Powyżej, za drogą prowadzącą do warsztatu samochodowego Lesława Skocznia, znajduje się osie-
dle Śnice. Nazwa w gwarze oznacza część wozu, jej wyrobem zajmował się Józef Fiedor, mieszkaniec 
osiedla. Graniczy z Safranami. Ciągnie się w górę rzeki po dom Jana Mamiaka. Są tu 3 gospodarstwa 
rolne i 24 mieszkańców (Skocznie, Fiedory – Ruzioki, Długoszowie – Organisty). Mieszkał tu nieżyjący już 
organista kościelny – Jan Długosz. 

Po lewej stronie drogi na tej samej wysokości jest plebania i kościół. Kościół w Łomnicy powstał 
w 1913 r., o czym informuje napis nad głównym wejściem. Wcześniej Łomniczanie musieli pokonywać 
górę Kicarz i rzekę Poprad, by dostać się do kościoła w Piwnicznej. Postanowili wspólnymi siłami wybudo-
wać własny kościół. Cała wieś brała udział w pracach, które rozpoczęły się w 1910 r. Według „Zapisków 
kronikarskich Jana Bołoza z Młyna” osobą, która „umiała się za to zabrać” był Jan Długosz od Skorupów. 
23 września 1912 r. miała miejsce uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod kaplicę. Poświęcenia 
dokonał ks. dziekan Jakub Żabecki w obecności ks. kanonika Jana Dagnana. Wkrótce stał się kościołem 
parafialnym. W 1972 r. sprowadzono 2 dzwony kościelne. W 1972 roku 
ks. Eugeniusz Lupa swoim kosztem wybudował obok plebani piwnice 
i garaż, a na piwnicy domek mieszkalny dla przyjezdnych kapłanów, go-
ści lub pracowników probostwa. W latach 90. rozpoczęła się rozbudowa 
kościoła i budowa nowej plebanii dzięki staraniom ówczesnego probosz-
cza ks. Szczepana Kasińskiego i wielkiego zaangażowania Łomniczan. 
W kościele znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który 
został namalowany przez siostrę Alicję Lubaczewską, felicjankę, po-
święcony dnia 26.08.1973 r., ufundowany przez kilka rodzin jako wotum 
dziękczynne za ocalenie z dwóch wypadków. Obecnie proboszczem jest 
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ks. Jan Mirek. Poprzedni proboszcz, ks. Jan Czuj tak wspomina swoją posługę w Łomnicy: „Łomnicki puls 
żywej wiary to owoc systematycznej pracy duszpasterskiej, dobroczynnego wpływu dwóch, działających 
w wiosce, zgromadzeń zakonnych: felicjanek i redemptorystów oraz dużej troski o najmłodszych. Jej 
wyrazem jest choćby świetlica parafialna, prowadzona przez panią Elżbietę Łomnicką, gdzie dzieci mają 
możliwość rozwoju religijnego i doskonalenia swych artystycznych talentów w ramach teatralnego kółka 
i teatru lalek. A może istotne znaczenie dla trwania i pogłębiania wiary ma jeszcze jeden znamienny dla 
Łomnicy fakt: otwarty przez cały dzień na oścież kościół. Starsze panie, mamy z wózkami, spacerowicze, 
wracający z pola, wielu przechodniów, zdążających położoną w bliskości świątyni drogą, wstępuje w jej 
szeroko otwarte podwoje. A nawet krótkie spotkanie z Bogiem nie może pozostać bez dobroczynnego 
wpływu na życie człowieka”30.

Historię opowiadającą o przyczynach powstania kościoła w Łomnicy opisuje „Gawęda o wiosce w Łom-
nicy” z 1963 r. znajdująca się w „Zapiskach kronikarskich zebranych przez Jana Bołoza z Młyna”. Autor-
ką jest Stefania Siatkowska, która zebrała informacje od Bronisława Buczka i Józefa Broniszewskiego, 
mieszkańców Piwnicznej. 

Gawęda o wiosce Łomnicy

Dawniej tośmy tutaj kościoła nie mieli 
Tylko do Piwnicznej chodzić my musieli
Przez tę górę Kicarz garbatą i krzywą
Ciężko było chodzić kiedy było żniwo

Lecz lato czy zima droga ciężka była
I najbardziej ludziom starszym się przykrzyła
A jeszcze kto cierpiał na złą dychawicę
To mu krople potu wciąż zraszały lice

Raz było to temu…lat ze sto dwadzieścia
Zima była straszna ale wiosna wczesna
Prawie na Wielkanoc lody się ruszyły
I słuszne powodzie Popradem płynęły

Dzwony na Wielkanoc wiernych przyzywały
A z naszej wioseczki ruszył naród cały
Sześćdziesiąt i jeden sam kwiat naszej wioski
Szli pięknie ubrani do swej Matki Boskiej

Gdy przybyli nad Poprad trwoga ich ścisnęła
Taka im się straszna woda przedstawiła
Przewoźnik odmówił podawania promu
Zabrał ze sobą żerdzie i poszedł do domu

Aleć młodzi ludzie zaraz za nim poszli
Odebrali żerdzie i do promu weszli
Co to się bać wody? – alboż to nie nasza
Nas ten Poprad wcale, wcale nie przestrasza

Kto chce niech zostanie – my płyniemy przez wodę
I każdą na drodze zwyciężymy przeszkodę
Jak młodzi tak starzy, kto tylko się zmieścił
Stłoczeni gromadą na prom weszli

Wzięli żerdzie w garście – te chłopaki młode
I pchnęli prom pełen na wzburzoną wodę
Zaledwie do środka łódź ta dopłynęła
I tam dnem do góry się wywróciła
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Straszna fala wszystkich pochłonęła
A łódź wraz z wodą w dół popłynęła
Nie trwało to więcej jak się człek przebudzi
Śladu nie zostało z sześćdziesięciu ludzi

Nie krzyknął człek ani jeden, na ratunek nie wzywał
Tak wszystkich ta fala od razu przykryła
Dzwony wielkanocne wciąż jeszcze dzwoniły
I śmierć bezwiednie tylu ludzi głosiły

Ryk fal był potężny, tłumił inne głosy
I tylko pieśń dzwonów płynęła w niebiosy
Jeszcze gdzieś ktoś krzyknął: 
Rany Boskie! Matko!
A potem fala popłynęła gładko

Prom o pięć mil dalej przyłapili
I zaraz go czołem na brzegu wywrócili
A w tym promie człowiek 
żywy choć omdlały
Do dna był przyklejony cały

Ręce i nogi w szpary się wetknęły
Bo tam kobylice samorodne były
Co to są nie równe nieszczelnie przylegają
I co raz to jakąś szparę mają

I tak ten człowiek jak Jonasz w rybie
Płynął we wnętrzu łodzi po Popradu szybie
Czyż większego cudu jeszcze na potrzeba
Aby poznać wolę i wyroki nieba
Wrócił on człek jeden do swoich do wioski
I nam tu przedstawił dziwny wyrok Boski

A w wiosce lamenty, jęki i szlochania
Każdy aż do ziemi z bólu się skłania
Dzieci opłakują matki a mężowie żony
Każdy jest śmiertelnie w duszy przerażony

Nikt wierzyć nie może, że tamci nie wrócą
Że ich nie pocieszą pieśni nie zanucą
Ni ciała ni grobu nic z nich nie zostało
Tak się przedziwnie w tą Wielkanoc stało

Od tej Wielkanocy, od tego wydarzenia
Wszyscy zapragnęli kościoła stawienia
Wszyscy ci co w wodzie zostali
Wciąż o budowie tej przypominali

Złość ta i boleść tak w nas wszystkich trwały
Że się z każdą wiosną w sercach odnawiały
Pragnęliśmy szczerze kościół mieć u siebie
I tak to widocznie napisano w niebie

Bo znalazł się człowiek, co rzecz zrozumiał
I do tej budowy zabierać się umiał
Wspólnymi siłami, pracą w pocie czoła 
Weszliśmy do swego nowego kościoła.
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Naprzeciwko kościoła 48  za potokiem znajduje się osiedle Korkówka. Tutaj korowano największą ilość 
drewna – stąd nazwa. Przysiółek ten istnieje już ok. 200 lat. Osiedle rozpoczyna się domem o numerze 
115, a kończy numerem 580. Ciągnie się od Wójciniaków do Wąsowiczów. Na osiedlu jest 17 gospodarstw 
i zamieszkują je 63 osoby. Są to: Fiedor (Wójciniaki), Jarzębak (od Słodkiego), Bołoz (od Grzegorza), Tu-
stowski, Pająk, Bołoz (Krupa), Fiedor (Zielony), Matyszkiewicz (Gebels), Wąsowicz (Kazek), Bołoz (Śnie-
żek), Wasylewski (Korzonek), Bołoz (od Gienka). Ciekawą i znaną osobą był Marian Dulak – przez 40 lat 
członek Ochotniczej Straży Pożarnej, prezes kółka rolniczego, był radnym gromadzkiej rady w  Łomnicy 
i przewodnikiem pielgrzymek do Kalwarii.

Z prawej strony drogi, 50 m powyżej kościoła znajduje się remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 49 . 
Miesięcznik „Sądeczanin” szczegółowo opisuje łomniczańską OSP: 
Powstała w 3 maja 1928 roku. Pierwszym prezesem był Feliks Stankiewicz. Pierwszymi członkami byli: 

Stanisław Polański (naczelnik), Tomasz Sztuczka (zastępca naczelnika), Michał Bołoz (dowódca roty – 
wszyscy zostali w tym czasie przeszkoleni oraz Jan Bołoz, Wojciech Polański, Jan Szwala, Jan Toczek, 
Franciszek Wnęk, Jan Żywczak i  Andrzej Żywczak. Dzięki pomocy finansowej Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych i dotacji gminy w 1929 roku zakupiono za 1000 zł w Firmie Unia Strażacka 
we Lwowie sikawkę ręczną, przenośną z oprzyrządowaniem. Przewożona była na czterokołowym wózku 
z zaprzęgiem konnym. Sprzęt strażacy przechowywali w budynku szkoły u Kuca, gdzie była główna baza 
strażaków oraz w wilii „Łomniczanka”.

Następnym prezesem był ówczesny kierownik szkoły Tadeusz Kler, który jednocześnie pełnił rolę ko-
mendanta rejonowego OSP. Okres ten należy zaliczyć do rozkwitu straży i jej rozwoju. Odbywały się 
systematycznie szkolenia, przybywało co raz to lepsze wyposażenie.

W okresie okupacji jednostka dalej prowadziła działalność statutową lecz według zaleceń najeźdźcy. 
Członkowie OSP w Łomnicy Zdroju czynnie działali w cywilnym i wojskowym ruchu oporu: w AK „Łąka” 
sierż. Jana Polańskiego, w AK „Tatara” por. Juliana Zubka.

Po wyzwoleniu Gromadzka Rada Narodowa zakupiła  dla OSP pożydowski budynek od Chaima Horowit-
za. Staraniem ówczesnego naczelnika Franciszka Polańskiego przeprowadzono remont i modernizację 
obiektu, który służył za siedzibę aż do 1968 roku. 

W owych latach przy jednostce powstał także zespół teatralny cieszący się uznaniem nie tylko w Łom-
nicy, ale również w sąsiednich miejscowościach. Do początku lat 80 zespołem kierował miejscowy orga-
nista Jan Długosz.

W 1960 roku staraniem prezesa Andrzeja Żywczaka i naczelnika Franciszka Polańskiego zakupiono z de-
mobilu wojskową sanitarkę i przerobiono ją na wóz pożarniczy, wkrótce zastąpiono ją pojazdem marki 
Dodge podarowanym przez komendę powiatową ZSP w Nowym Sączu.

Nowa remiza wybudowana została w latach 1968 – 71. Dużą pomoc okazały władze samorządowe, 
PZU, co pozwoliło nie tylko w terminie zakończyć budowę ale wyposażyć OSP w fabrycznie nowego Żuka, 
2 motopompy M – 800, węże, umundurowanie bojowe i osobiste.

Podczas obchodów 70 rocznicy OSP 19 lipca 1998 roku mieszkańcy ufundowali sztandar jako podzię-
kowanie za dotychczasową służbę, natomiast ZG OSO RP nadał jednostce srebrny medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa”.

W 2004 roku podczas uroczystości przekazano OSP Stara – 266, który został zakupiony przez Urząd Miasta 
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i Gminy w Piwnicznej – Zdroju. Wówczas jednostka otrzymała złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Z inicjatywy strażaków, w 2006 roku na miejscowym cmentarzu stanął pomnik upamiętniający miesz-

kańców Łomnicy, którzy zginęli podczas II wojny światowej.
Od 1965 roku prezesem jednostki jest Józef Jarzębak. Jednostką kieruje do dziś, zastępcą jest Euge-

niusz Sztuczka, naczelnikiem Stanisław Wnęk, zastępcą naczelnika Jan Sztuczka, skarbnikiem Bernadeta 
Ogórek, a sekretarzem Stanisław Żywczak31.

Powyżej znajduje się osiedle Chowańce, a dalej Zakopiec, gdzie usypano kopiec i postawiono pomnik. 
Poświęcony jest 42 poległym w czasie wojny w obronie ojczyzny. 31 sierpnia 1980 r., podczas wizytacji 
parafii, pomnik ten poświęcił J.E. Ks. Biskup Józef Gucwa. 

Po drugiej stronie ulicy widzimy cmentarz 50  i osiedle Wargulce. Nazwa pochodzi od ludzi o cha-
rakterystycznych wydatnych ustach. Osiedle zaczyna się powyżej cmentarza i ciągnie się aż do osiedla 
Żywczaki. Jest tam 7 gospodarstw, 28 osób (Gumulakowie, Jabroccy, Żywczaki, Długosze, Chryczyki. 
Wargulce słynęły kiedyś głównie z wysokiej jakości wyrabianego płótna, które było wysyłane nawet do 
Austrii zaprzęgami konnymi. Jest tu ponad stuletni dom Chryczyków i bardzo stara urokliwa jabłoń.

Po Wargulcach mijamy osiedle Żywczaki – (od nazwiska Żywczak). Osiedle położone jest pomiędzy 
osiedlami Wargulce i Wnęki, naprzeciwko sklepu wielobranżowego Bronisława Rusiniaka. Jest tam 5 go-
spodarstw, 50 mieszkańców. Mieszkają tu rodziny: Żywczaków (Prażuchy, od Wyśnich, od Wójta, od Fra-
nusia), ponadto: Cięciwowie, Bogaczyki, Skalniaki, Jarzębaki, Izworscy i Bołozy. Osiedle słynie z hodowli 
owiec. Żywczaki z Prazuchówki mają swoją bacówkę za Kicarzem na osiedlu Korpały. Znane osoby to: 
Jan Żywczak – były wójt. Józef Jarzębak – były sołtys i obecny prezes OSP w Łomnicy Zdroju. Stanisław 
Izworski – rzeźbiarz ludowy. Stefania Żywczak – potrafi jeszcze dziś z wełny owczej robić przędze.

Po tej samej stronie widzimy osiedle Wnęki – (od nazwiska Wnęk). Słowo „wnęk” pochodzi od staropol-
skiego określenia wnuka. Granica osiedla zaczyna się „U Kościelnego”, a kończy się na Groniku. Gospo-
darstw jest 7, mieszkańców 27. Osiedle zamieszkują rodziny: Fiedorów (z rodu Franczak), małżeństwo 
Długoszów, rodzina Wnęków (od Bolka), rodzina Zielińskich (Wnęk), rodzina Mirków, Stanisław i Stanisła-
wa Wnękowie oraz syn Wojciech z rodziną, Antoni i Bronisława Szwalowie. Na tym osiedlu znajduje się 
kuźnia, w której pracował Baltazar Wnęk (kowal i cieśla). Jest też dom zbudowany ponad 100 lat temu 
(zbudowany w starym stylu - w gratynach jest glina), jest tu piec z gliny i kamienia (śparchet), obecnie 
dom niezamieszkały. Znaną osobą pochodzącą stąd był Baltazar Wnęk – kowal i cieśla. Przez osiedle 
Wnęki prowadzi niebieski szlak do Piwnicznej.

Powyżej mijamy osiedle Toczki, a dalej Kliniec. Teren ten 
przypomina kształtem kliniec (gwóźdź z szerokim łebkiem, 
przybijano nim podkowy do końskich kopyt). Nazwa może też 
kojarzyć się z klinem terenu lub też z kuźnią, która tu była. 
Kliniec to wzniesienie o bardzo spadzistych zboczach, ogra-
niczone dwoma rzekami: Łomniczanki i Małej Łomnickiej, na 
których znajdują się tamy. Na górnym wąskim cyplu do 1990 r. 
znajdowała się szkoła podstawowa  51 , a w okresie wakacyj-
nym schronisko PTSM (Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzie-
żowych), którym opiekował się Andrzej Szabla – nauczyciel. 

50

51

47

Wycieczki piesze



Obecnie jest to własność prywatna z ofertą noclegową. Kliniec graniczy z osiedlem Bołozy. 
Na wysokości Klińca po prawej stronie nad wodospadem znajduje się osiedle Długoszówka. Jest tu 

pomnik przyrody – skałka piaskowcowa „Łomniczanka” pochodzenia erozyjnego o dł. 9 m i wys. 3,5 m. 
Skałka została objęta ochroną w 1998 roku i znajduje się nad potokiem Łomniczanka. W pobliżu pomnik 
poświęcony pamięci żołnierzy 9 Kompanii 3 Batalionu 1 PSP AK oraz mieszkańców Łomnicy zamordowa-
nych za pomoc udzielaną partyzantom 52 .

Legenda o wężach

Krążą wśród ludzi o tym miejscu takie opowieści, jakoby mieszkający tu gajowy przyłapał w lesie 
na kradzieży drzewa biednego chłopa. Chłop przepraszał gajowego, ale ten był nieugięty i wymierzył 
mu karę. Kara w stosunku do przewinienia była zbyt wysoka. Gajowy na koniec odezwał się w te sło-
wa: „z lasu nie można wynieść nawet węża”. Wtedy chłop po cichu powiedział: „będziesz ich miał 
pod dostatkiem”. Jak mówią, chłop rzucił na gajowego klątwę, która się spełniła. Węże tak opanowa-
ły gospodarstwo, że wchodziły do domu, do żywności, nawet do mleka. W końcu rodzina się stamtąd 
wyprowadziła.

W opuszczonym domu powstała szkoła jednoklasowa, a z chwilą wybudowania nowej na „Klińcu” dom 
przeznaczono na mieszkanie dla nauczycieli. W chwili obecnej plac Długoszówki jest pusty, a o tym, że 
ktoś tu mieszkał świadczą drzewa owocowe. Naprzeciw Długoszówki, za rzeką jest osiedle zwane Równią 
(do roku 1990 było tam przedszkole). Na Długoszówce znajduje się stawek 53 , miejsce do grillowania 
z ławeczkami i zadaszeniem. Z drogi widoczny jest sztucznie utworzony wodospad.

Od przystanku PKS do osiedla Do Kożucha, po obydwu stronach drogi znajduje się rozległe osiedle 
Nawsie. Za przystankiem po prawej stronie znajduje się droga, którą można dojść na Parchowatkę i Ła-
bowską Halę przez osiedla Borysiaki, Duze i Króle. Po lewej stronie głównej drogi widzimy duże pastwisko 
na wzniesieniu przecięte drogą. Tuż przy drodze znajduje się kapliczka 54 . Zbudował ją Franciszek 
Dziedzina „Niemrawy”. Był on rzeźbiarzem. Jego ojciec, Jan Dziedzina „Tatarcznik” usiadł na kamie-
niu w miejscu, gdzie stoi kapliczka i tam dokonał żywota. Żona jego posiadająca dar leczenia ziołami, 
zwłaszcza dzieci, wychowała syna w szczególnej pobożności. Już za młodu dla uczczenia pamięci ojca 
postawił w tym miejscu jesionowy krzyż i wyrzeźbił figurkę Pana Jezusa w III upadku. Z czasem, gdy 
krzyż zgnił zbudował z nanoszonych przez siebie kamieni kapliczkę murowaną. Kapliczkę ozdobił jeszcze 
kilkoma figurkami świętych. Do dziś zachowała się tylko jedna wypukłorzeźba na wieżyczce. Jest nią 
Święty Piotr trzymający w jednej ręce klucz, a w drugiej Pismo Święte. 

Na wysokości kapliczki po tej samej stronie drogi, pod wniesieniem znajduje się dom Wroniewiczów. 
Wroniewicz był nauczycielem, a jego syn doktor Zbigniew Wroniewicz leczył Łomniczan, nie pobierając 
żadnej zapłaty. Doktor Wroniewicz wykonywał drobne zabiegi, odbierał porody. Pracował na co dzień 
w kamieniołomie w Wierchomli Wielkiej i w domu wczasowym „Stefanka” na Majerzu. Lubił całymi 
dniami przebywać w lesie, gdy chciał odpocząć od ludzi. Jednak gdy wracał, zawsze czekały na niego 
przed domen tłumy ludzi oczekujących pomocy. Doktor Wroniewicz był ogromnym autorytetem. Dom 
Wroniewiczów został sprzedany. Na końcu Nawsia, po lewej stronie widzimy drewniany krzyż. 

Z prawej strony znajduje się źródło wody mineralnej „Łomniczanka” oraz wodospad o tej samej na-
zwie, wysoki na 3 metry, będący pomnikiem przyrody nieożywionej. Od głównej drogi prowadzi tu ścież-
ka i schody. 
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Po lewej stronie drogi na wysokości wodospadu, przed mostem, poniżej ostatniego przystanku PKS 
i BUS jest osiedle Do Kożucha. Nad drogą widnieje nowy dom Celiny Tokarczyk. Jest to gospodarstwo 
agroturystyczne. Poniżej znajduje się stary dom „Do Błażeja” (Błażej Gumulak wykonywał usługi fry-
zjerskie, jego żona prowadziła dom doktora Wroniewicza). Dalej znajduje się dom Michaliny i Józefa 
Jarzębaków, również gospodarstwo agroturystyczne.  

Krzyż 55  na osiedlu Z Dolinki – część osiedla Do Kożucha. Wybudowane na pamiątkę starego krzyża, 
jeszcze z czasów wojny, przy którym ponoć nawet Niemcy się żegnali

Od tego momentu dalsza droga prowadząca aż do Polany Wielkiej opisana jest w trasie nr 1, dokąd 
prowadzi droga asfaltowa i utwardzana. Od Polany Wielkiej rozpoczynają się szlaki górskie na Polanę 
Skotarki i Halę Łabowską przez tzw. 77 zakrętów (szlak niebieski). Skręcając w lewo na Polanie Wielkiej 
(bez szlaku) można stąd dojść także na Rechamnówkę  56 , Polanki i Niedźwiadki, a stamtąd na Pisaną 
Halę. Droga  zajmuje ok. 1 godziny. Jest to urocze, zaciszne miejsce, w którym warto zrobić postój. Miej-
sce to w czasie II wojny było świadkiem dramatycznych wydarzeń. Jak opisują „Zapiski kronikarskie…” 
8.10.1944 r. Niemcy na Rechmanówce spalili 2 domy mieszkalne i gospodarcze Józefa Wnęka i Stanisława 
Wnęka. Na Niedźwiadkach – 4 domy: Mikołaja Klimczaka, Stanisława Polańskiego, Piotra Izworskiego i Mi-
chała Gumulaka. Na Rechmanówce znajduje się pomnik upamiętniający śmierć 2 partyzantów ze Starego 
Sącza (Józef Klisowski, lat 23, Włodzimierz Kapturkiewicz, lat 18) oraz 4 mieszkańców Rechmanówki 
(Maria Izworska, Maria Polańska, Jan Polański, Wojciech Żywczak). Powodem wtargnięcia Niemców w ten 
cichy zakątek, był donos, informujący o tym, że partyzanci właśnie przebywają w przysiółku. 

Trasa nr 6 „Na bacówkę do Prazucha”
Łomnica Zdrój (centrum), krzyż nad Walczakami, Kicarz (704 m), Korpały, Łomnica Zdrój (rondo 

pod Łomnicą) – szlak zielony. Czas: 2 godziny.

Wymarsz rozpoczynamy w Łomnicy Zdroju (centrum) przy szkole. 
Kierujemy się w lewo szlakiem zielonym, drogą pomiędzy szkołą a pen-
sjonatem Łomniczanka. Za potokiem mijamy osiedle Za Potok i wspina-
my się aż do krzyża nad Walczakami (ok. 30 min.). Krzyż postawił tam 
mieszkaniec Walczaków (osiedle leżące po drugiej stronie, w granicach 
Piwniczej), który się nim opiekuje. W tym roku w lipcu postawił tam też 
ławki i stół, jak mówi – „by turyści mieli gdzie przysiąść”. 

Z tego miejsca podziwiamy panoramę Pasma Radziejowej z jego naj-
wyższym szczytem Radziejową (1262 m) oraz Rogacz (1182 m). W dole 
piękny widok na Piwniczną – Zdrój i Dolinę Popradu aż do Barcic. Skrę-
camy w lewo i wspinamy się na szczyt Kicarza (704 m). Po drodze napo-
tykamy krzyż oraz kapliczki na drzewach  57 .

Przed samym szczytem widzimy pozostałości prac związanych z wy-
cinką drzewa. Planowano bowiem w tym miejscu budowę stacji nar-
ciarskiej i przygotowywano stok. Do inwestycji jednak nie doszło. Góra 
Kicarz to najpiękniejsza góra w Beskidzie Sądeckim. Położona w samym 
środku koła, jaki zatacza to pasmo - pozwala na obserwację wszystkich 
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jego szczytów, a nawet Tatr Słowackich okolic Tatrzańskiej 
Łomnicy. Kierujemy się granią za zielonymi znakami i docho-
dzimy do osiedla Korpały. Poniżej tego osiedla znajduje się 
bacówka na Korpałach należąca do Żywczaków z Prazuchówki 
z Łomnicy Zdroju. Podczas wędrówek po górach można spotkać 
łomniczańskich baców – Franciszek Żywczak i jego 350 owiec 
58 . Schodząc w dół na osiedle Majerz w Piwnicznej Zdroju, 
podziwiamy Mniszek nad Popradem po stronie słowackiej i Do-
linę Popradu. Na samym dole mijamy dom wczasowy „Beskid”. 
Dysponuje on 115 miejscami noclegowymi w pokojach 2 - 3 - 
4 osobowych z łazienką. Czynny jest przez cały rok. Przy re-
stauracji „Majerzanka” 59  kończymy naszą wędrówkę. Warto 
wstąpić do tego lokalu. Jedzenie w przystępnych cenach jest 
wyśmienite – można tu też spróbować lokalnej potrawy – piero-
gów łomniczańskich.

Trasa Geoturystyczna
(współpraca Małgorzata Kręcichwost)

Niezwykła przyroda, tak rzadko spotykana, a obecna tu, 
w Łomnicy, sprawia, że ma ona ogromny potencjał geotury-
styczny – nie jeden geolog mógłby zostać wchłonięty przez 
naturę. 

Dolina Łomnicy wchodzi w skład strefy krynickiej. Głównym 
jej elementem tektonicznym jest antyklina32 Wierchomli – 
Łomnicy. W antyklinie rozciąga się formacja szczawnicka, łupki 
pstre i formacja z Zarzecza z ogniwem piaskowców krynickich. 
Na jej skrzydłach występuje formacja piaskowca z Piwnicznej 
formacji magurskiej. W centralnej części Łomnicy natomiast 
pojawia się element antyklinalny, którego warstwy są silnie 
zaburzone. Dolny i górny odcinek doliny, aż po Halę Łabowską, 
tworzą piaskowce z Piwnicznej. 

Formacja szczawnicka i z Zarzecza to przede wszystkim 
drobny flisz oraz piaskowce krynickie. Ogniwo z Piwnicznej 
natomiast reprezentują grubo i średnioławicowe piaskowce, 
o miąższości do 1200 metrów. Warto dodać, że wzdłuż doliny 
Łomnicy obserwujemy duży uskok poprzeczny. 

We wsi znajdują się trzy pomniki przyrody nieożywionej 
chronione od lat 80. ubiegłego wieku. Są to kolejno – idąc od 
dołu Łomnicy Zdroju:

SKAŁKA PIASKOWCOWA 60  przy sztucznej zaporze na potoku 
Łomniczanka. Jest to skałka lewobrzeżnego tarasu zalewowe-
go, usytuowana przy pomniku poświęconym pamięci żołnierzy 
9 Kompanii 3 Batalionu 1 PSP AK oraz mieszkańców Łomnicy 
zamordowanych za pomoc udzielaną partyzantom na osiedlu 
Długoszówka naprzeciwko starej szkoły;

NATURALNY PRÓG SKALNY „ŁOMNICZANKA” 61  - o wysokości 
wynoszącej 3 m i długości około 7 m – na potoku Łomniczan-
ka, znajdujący się w górnej części wsi na osiedlu Nawsie przy 
źródełku o tej samej nazwie, który w roku 2011 roku doczekał 
się opisania na tablicy postawionej w widocznym miejscu tuż 
nad potokiem, brakuje jednakże oznaczenia drogi do niego od 
strony szlaku niebieskiego;

WODOSPAD „POD SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM” 62  – położony jest 
w pobliżu szlaku niebieskiego, 50 m poniżej przejścia przez 
Łomniczankę na drugą stronę w miejscu rozpoczynającej się 
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wspinaczki pod 77 zakrętów.
Początek trasy geoturystycznej rozpoczynamy przy skałce 

piaskowca. Jest ona wspomniana także przy trasie nr 5. Skałka 
ma wysokość 5,5 metra. Jest pochodzenia erozyjnego, repre-
zentuje ogniwo krynickie. Prócz skałki, kawałek dalej, widoczne 
są jeszcze 3 żebra tego samego pochodzenia o wysokości do 0,5 
metra i łącznej długości 7 metrów. Główną częścią formy jest 
ambona podzielona na dwa stopnie, która nachylona jest zgod-
nie z uławiceniem. Skałka ograniczona jest przez płaszczyzny 
ciosu, to nim zawdzięcza swój kształt – wyeksponowany cypel, 
którego ściany zostały poddane obróbce i pokryte twardą korą 
wietrzenną. Pod skorupą zwietrzeliny znajduje się piaskowiec 
rozsypliwy, ubogi w spoiwo rozpuszczalne, gdyż one to zostały 
stamtąd wyprowadzone i scementowały ściany skałki. Ponadto 
wietrzenie na tym obiekcie obserwować możemy dzięki licznym 
drobnym zagłębieniom arkadowym, które rozwinęły się linijnie 
wzdłuż powierzchni oddzielności piaskowców. Obserwujemy 
tu też typową sekwencję, w tym przypadku powtórzoną dwu-
krotnie, która rozpoczyna się od dołu piaskowcem gruboziar-
nistym egzotykowym, a ku górze przechodząca w piaskowiec 
średnioziarnisty. Piaskowce ze spągu zawierają liczne otoczaki 
i fragmenty białych kwarców. Jest to łatwo dostępny obiekt, 
który również doczekał się oznaczenia tablicą. Kolejny punkt to 
wodospad „Łomniczanka” na potoku Łomniczanka – naturalny 
próg skalny (przy trasie nr 5). Poniżej wodospadu, wśród wielu 
otoczaków i fragmentów skał oderwanych od ścian, występują 
samopływy wody mineralizowanej, z których jedno – „Łomni-
czanka” – jest przystosowane do użytkowania już od wielu lat. 
Korzystają z niego zarówno turyści, jak i mieszkańcy do tego 
stopnia, że w sklepach ciężko jest kupić zwykłą wodę mineralną 
bez komentarza „mam puste butelki, powyżej jest źródło, po 
co płacić?”. Wodospad ten powstał na ławicy piaskowca, które-
go grubość dochodzi nawet do 1,5 m. Jest on stromo nachylony 
pod kątem 75 stopni ku północy. Jest to według geologów rzad-
ki typ występujący w  Karpatach. Próg wodospadu rozciąga się 
na 7 metrów długości i jego bieg jest zgodny z biegiem ławicy 
o kierunku W-E. Cały wodospad ma 3 metry wysokości. Potok 
płynie tu skośnie, przez próg przepływa trzema strugami do 
kotła eworsyjnego, którego głębokość 
szacowana jest na 1,6 m. Warto wspo-
mnieć, że próg wodospadu dodatkowo 
jest rozcinany wzdłuż spękań cioso-
wych, które przebiegają prostopadle 
i skośnie względem rozciągłości ławicy. 

Ostatnim pomnikiem przyrody we 
wsi jest objęty ochroną w 1982 r. wo-
dospad „Pod siedemdziesiąt siedem” 
– jeden z  największych wodospadów 
w paśmie Jaworzyny Krynickiej. Obiekt 
znajduje się w środku lasu, dolina po-
toku jest tu wąska i głęboko wcięta. W 
obrębie fragmentu potoku występuje 
źródło zboczowe. Wodospad powstał 
na bardzo grubej, bo aż 4 metrowej 
ławicy piaskowca o biegu z zachodu na 
wschód. Ciekawostką jest to, że ławica 
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ta nachylona jest pod kątem 25 stopni wstecznie do kierunku spływu wody. Poniżej progu wodospadu 
odsłania się kompleks fliszu budującego dno i brzegi doliny. Złożony jest on z cienkoławicowych piaskow-
ców przekładanych łupkami – klasyczny flisz karpacki. Wodospad powstał w strefie kontaktu spągu pia-
skowców gruboławicowych z Piwnicznej formacji magurskiej z niżej leżącym fliszu formacji z Zarzecza. 
Próg wodospadu ma długość 8 metrów, przy czym jego przybrzeżne części tworzą dla wodospadu wysokie 
obramowanie wysunięte w kierunku spływu potoku. Woda spada tu z wysokości 4 metrów do kotła ewor-
syjnego o głębokości maksymalnej 1 metra. Wodospad ulega przekształceniu w kaskadę powstającą na 
progach sukcesywnie cofających się w górę potoku. Dzieje się tak, gdyż ławica progu drobno i średnio-
ziarnistego piaskowca ma wyraźną oddzielność równoległą od powierzchni jej upadu, co powoduje, że 
stropowa część ławicy rozwarstwia się równolegle do tej oddzielności. Wodospad stanowi ciekawy obiekt 
geologiczny, gdyż powstał w strefie kontaktu dwóch różniących się odpornością kompleksów skalnych. 

Łomnica Zdrój to mała wieś, o niespełna 2000 mieszkańców, jednak jej bogata kultura i ogromny 
potencjał geoturystyczny mogą sprawić, że z małej wsi przeobrazi się w uzdrowisko, do którego co roku 
będzie przyjeżdżała ogromna ilość turystów z całej Polski, a może i świata. Żeby jednak tak się stało, 
należy zadbać o oznaczenie i przygotowanie obiektów, które mają stanowić atrakcje turystyczne. Wodo-
spad „Łomniczanka” należy oznaczyć. Wodospad „Łomniczanka” należy oznaczyć, gdyż zejście do niego 
znajduje się przed wolnostojącym domem przy małym parkingu i trudno je odnaleźć. Ponadto powinno 
się odsłonić schody tak, by były widoczne z ulicy, a więc wyciąć krzewy które je zasłaniają. Poza tym 
warto pomyśleć o oznaczeniach na szlakach w postaci małych tabliczek zarówno do obu wodospadów, jak 
i skałki piaskowca. Dodatkowym atutem będzie na pewno stworzenie lokalnych map geoturystycznych 
z krótkim opisem miejsc wartych polecenia i zaznaczeniem ich na tej mapie. Skałka piaskowca jest 
natomiast ledwo widoczna z drogi. Opisu nie doczekały się też licznie występujące mofety.

ŹRÓDŁA WODY MINERALNEJ
HISTORIA 

Pierwsze wzmianki o istnieniu wody mineralnej w Łomnicy Zdroju pojawiły się w 1814 r 33. Zostały 
wtedy rozpoznane źródła szczawy. W roku 1830 potwierdzono oficjalnie, że znajduje się tu co najmniej 
5 źródeł. Wybitny badacz Karpat, prof. Ludwik Zejszner informował o tym balneologów – ekspertów z dzie-
dziny wód poziemnych. Jednak dopiero w roku 1910 ujęto kilka źródeł z nadbrzeżnych żył wodnych. Jedno 
z nich kupił Jan Potocki z Rymanowa z zamiarem eksploatacji. Wiedziano już wtedy o kilkunastu źródłach. 
Tematem zainteresował się balneolog Jan Ziarko. W 1924 r. założył on w Łomnicy dom kąpielowy z 24 
pokojami. W 1925 r. odbyły się pierwsze badania wody dotyczące geologicznych warunków jej występo-
wania i charakteru. W 1928 r. uruchomiono łazienki z 10 wannami przeznaczonymi do kąpieli borowino-
wych i mineralnych. Szczawy tu występujące cechował dobry smak i właściwości lecznicze, stawała się 
coraz bardziej popularna i nazywano ją nawet „Nową Krynicą”. Jednak nie pojawiły się tu poważniejsze 
inwestycje związane z rozwijaniem uzdrowiska. W 1930 r. Łomnica otrzymała miano „Zdrój”. Niestety 
w 1934 r. powódź zniszczyła infrastrukturę zdrojową. Nie podjęto się jej odbudowy, a plany te ostatecznie 
zniweczył wybuch II wojny światowej. Jednak w 1936 r. w Łomnicy wyznaczono okręg ochrony górniczej. 
Kolejnymi etapami próby eksploatacji łomniczańskiej wody były odwierty przeprowadzone w latach 60. 
Odbyło się w ramach programu nazwanego „eksperymentem sądeckim”, którego najważniejszym celem 
był rozwój funkcji uzdrowiskowo-letniskowej i turystycznej w regionie34. Odwierty zatwierdzone zostały 
do użytku przez Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych. Długo stanowiły własność Zakładu Butelko-
wania Wód Mineralnych „Piwniczanka”. W latach 90. przeszły w ręce prywatnych osób, które jednak nie 
poczyniły w związku z tym żadnych rozwojowych działań, choć był pomysł, by na bazie istniejących źródeł 
wybudować zakład butelkowania wody mineralnej. Oprócz tego w 1974 r. wykonano ujęcia otworowe, 
które mimo, iż posiadają udokumentowane zasoby eksploatacyjne nie były wykorzystane. Źródła wody 
w Łomnicy Zdroju dzielą się na tzw. grupę źródeł górnych i grupę źródeł dolnych. O posiadaniu przez nie 
właściwości leczniczych mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z 26.08.1994 r.

CHARAKTERYSTYKA 

 W Łomnicy Zdroju spotykamy najliczniejsze źródła wody mineralnej w regionie. Występowanie źródeł 
w tak dużej ilości uwarunkowane jest budową geologiczną. Obszar Łomnicy Zdroju i leżącej obok w są-
siedniej dolinie Wierchomli ma strukturę antyklinalną. Ponadto dopatrzymy się na niej trzech bloków 
podzielonych uskokami tektonicznymi. Miały one kierunek NE-SW. Uskok zachodni przebiega wzdłuż do-
liny potoku przepływającego przez wieś, czyli Łomniczanki. Jest on jednocześnie drogą przemieszczania 
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się wód nasyconych dwutlenkiem węgla. Wody na tym terenie to szczawy wodorowęglanowo – wapniowe 
(CO2HCO3 – Ca) o temperaturze od 10 do nawet 2 stopni Celsjusza. Są one mocno nasycone dwutlenkiem 
węgla – ich podstawowym składnikiem (niekiedy ponad 2500 mg/dm3), co jest wyjątkowe, gdyż średnie 
nasycenie wód mineralnych Popradu jest bardzo zmienne – od 1500 do 3500. Sporadycznie można spotkać 
tu też szczawy wapniowo – magnezowe (CO2HCO3 - Ca - Mg), jednak są one małej wydajności i nisko 
nasycone dwutlenkiem węgla.

BALNEOLOGIA

Balneologia jest to dziedzina medycyny, wykorzystująca surowce balneologiczne, a więc wody mine-
ralne i lecznicze, gazy lecznicze, a także peleoloidy (błota lecznicze – np. borowiny). Wody mineralne, 
którym pochwalić się może Łomnica, są szczególnym typem wód podziemnych. Są wykorzystywane ze 
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względu na właściwości zdrowotne: nie dość, że nie zawierają 
składników szkodliwych dla zdrowia, to dodatkowo wykazują 
działania poprawiające samopoczucie. Bogate w minerały 
wzmacniają organizm ludzki i poprawiają jego działanie. Na-
tura obdarzyła Polskę w ogromne zasoby tego surowca – można 
śmiało powiedzieć, że woda mineralna jest surowcem. Uznaje 
się je bowiem za kopalinę, gdyż wydobycie jej wymaga specjal-
nych technik i długotrwałych badań, a więc ich występowanie 
możemy nazwać złożem. Aby woda uznana była za mineralną, 
musi posiadać stopień mineralizacji (zawartość składników mi-
neralnych) powyżej 1 g/litr. Warto wspomnieć, że łomniczańska 
woda mineralna ma najwyższy stopień mineralizacji w regionie 
doliny Popradu. Aktualnie w Łomnicy można korzystać z ośmiu 
źródeł wody mineralnej, a ich obecność potwierdzono odwier-
tami. Woda występująca na tym terenie to szczawa, a więc po-
wszechnie spotykana na terenie Karpat woda mineralna, która 
zawiera minimum 1000 mg CO2 na litr wody. Oznacza to, że 
woda ta jest wysoko zmineralizowana, a dodatkowo, ma cha-
rakterystyczny żelazisty posmak, gdyż jest bardzo bogata w 
związki żelaza. Widzimy to od razu po tzw. rudawkach – poma-
rańczowych kałużach, powstających poprzez wysięk żelazistych 
związków mineralnych i rozpływających się w wodzie. Taka ka-
łuża otacza często źródła, dzięki czemu są widoczne.

 NAJPOPULARNIEJSZE ŹRÓDŁA

W Łomnicy można naliczyć ok. 27 źródeł wody mineral-
nej. Występują one w postaci wysięków, wycieków i źródeł 
wierconych. 

ŹRÓDŁA GRUPY DOLNEJ: 

- Szczawy typu HCO3 – Ca
- Szczawy często posiadające zwiększoną zawartość Fe2+, SO4- 

Wody mineralne przedostają się do utworów czwartorzędo-
wych. Następnie mieszają się ze zwykłymi wodami. W grupie 
źródeł dolnych znajduje się źródło: 

„Pod Kicarzem” 63  – po lewej stronie drogi za potokiem 
Łomniczanka (przejście przez most powyżej). Jest to jedno 
z dwóch najpopularniejszych źródeł w Łomnicy Zdroju. Woda 
z tego źródła płynie najszybciej. Koło źródła znajduje się boisko 
i miejsce na ognisko. Jest to doskonałe miejsce na wypoczynek. 
Woda lecznicza, słabo zmineralizowana, o mineralizacji ogólnej 
poniżej 1 g/l , lecz zawierająca w minimalnym stężeniu skład-
niki swoiste, które mają działanie lecznicze.

„U Żywczaków” 64  – kolejnym źródłem, idąc w górę wsi, 
jest źródło wody mineralnej znajdujące się w studni. Znajduje 
się przy drodze odbijającej w prawą stronę od drogi głównej na 
wysokości osiedla Malikówka. Niestety źródło jest zaniedbane. 
Woda jest zanieczyszczona, a miejscowo nawet pokryta glona-
mi. Na ściankach studni widać osad z żelaza.

„Na Łące” 65  – niegdyś jedno z najpopularniejszych źródeł 
szczawy. W latach 90. woda uległa jednak zanieczyszczeniu 
i jest niezdatna do picia. Znajduje się poniżej szkoły z prawej 
strony drogi głównej.

„Marianum” 66  – źródło na terenie Redemptorystów jest za-
dbane, otoczone murkiem i bardzo smaczne. Woda z niego leje 
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się wolno. Bardzo popularne, znajduje się w samym centrum 
wsi naprzeciwko szkoły.

ŹRÓDŁA GRUPY GÓRNEJ:

- Szczawy typu HCO3 - Ca – Mg i  HCO3 - Ca

Wypływają w rejonie uskoków - na styku piaskowców 
z Piwnicznej i warstw z Zarzecza. Z dokumentacji hydro-
geologicznej wynika, że występuje tu około 15 źródeł i wy-
pływów wody leczniczej. Źródła te znajdują się w dolinie 
potoku Łomniczanka w dnie koryta i na jej zboczach. Do naj-
popularniejszych w tym rejonie należą źródła „Łomniczanka” 
i „Stefan”. Są to jedyne ujęcia wody mineralnej posiadają-
ce oficjalne nazwy. Tereny wokół nich są zagospodarowane 
drewnianymi barierkami i tablicami informującymi o ich 
składzie. „Łomniczanka” – znajduje się powyżej Nawsia, 
naprzeciwko osiedla Do Kożucha, po prawej stronie drogi. 
Ma dwa dopływy. Prowadzą do nich kamienne schodki, aż do 
samego potoku Łomniczanka. Są to wody lecznicze polecane 
w przewlekłych stanach zapalnych przewodu pokarmowego 
i zaparciach.

„Łomniczanka” 67  - Źródło wody mineralnej, poniżej wodo-
spadu posiada kilka wypływów

SKŁAD:
sód: 31,5 mg/dm³
potas: 7,1 mg/dm³
wapń: 343 mg/dm³
magnez: 51,7 mg/dm³
stront: 2,3 mg/dm³ 
żelazo: 4,6 mg/dm³
chlorki: 5,3 mg/dm³
siarczany: 6,9 mg/dm³
wodorowęglany: 1396 mg/dm³

„Stefan” 68  – źródło znajduje się poniżej ostatniego przy-
stanku PKS, zaraz przy drodze, z prawej strony. Teren jest 
wydzielony drewnianym ogrodzeniem. Powyżej znajduje się 
ławeczka. Na tablicy informacyjnej znajdziemy szczegółowy 
skład wody: 

sód: 115,7 mg/dm³     
potas: 10,6 mg/dm³
anom: 1,2 mg/dm³
wapń: 351,5mg/dm3
magnez: 94,5 mg/dm³
bar: 4,3 mg/dm³
stront: 2,9 mg/dm³
żelazo: 5,9 mg/dm³
chlorki: 5,3 mg/dm³ 
wodorowęglany: 1812 mg/dm³                   
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