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Oscypki to sery produkowane z mleka owczego, 
które tworzone są przez Baców w górach. Od 2008 
roku zostały zarejestrowane przez Unię Europejką 

jako produkty regionalne z certyfikatem 
„Chroniona Nazwa Pochodzenia”.  
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Oscypek przywędrował na 
Podhale razem z kulturą 

wołoską. Pierwsze wzmianki 
o produkcji sera pochodzą z 

początku XV wieku i 
znajdują się w dokumentach 
lokacyjnych wsi Ochotnica w 

Gorcach. Pierwszy spisany 
przepis pochodzi z 1748 
roku. ... Sprzedaje się ser 

owczy w Tatrach w 
gomółkach, zwanych tu 

oszczypkami (…) . 

Wołosi migrowali z południowych Karpat 
wzdłuż łańcucha Karpat wschodnich i 

zachodnich docierając aż do Orawy i Moraw. 
Migracja ta miała jednak etniczny charakter 
wołoski tylko w swej pierwszej fazie (chociaż 

Wołosi uczestniczyli w niej do samego końca), 
do czasu wchłonięcia elementu ruskiego i 

polskiego. W odróżnieniu od typowego dla 
terenów nizinnych rolnictwa, kolonizacja 

wołoska miała przede wszystkim charakter 
pasterski, zaś produkcja typowo rolna miała 

tylko znaczenie uboczne, uzupełniające.  

Pasterze wykorzystywali gospodarczo tereny 
górskie, a nawet wysokogórskie, dotychczas w 

ogóle niezasiedlone albo nawet opuszczone 
przez poprzednich osadników – tam, gdzie 

kolonizacja typowo rolnicza okazała się 
bezskuteczna.  



 

Oscypek 

 

Oscypki -sprzedaż 
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Historia pasterstwa i produkcji 
serów na Podhalu 

Pasterstwo na tereny Tatr i Podhala 
przywędrowało wraz z plemionami Wołoków z 
Siedmiogrodu, z terenów Rumunii, wschodnich 
Karpat, na przełomie wieków XIV i XV. Mocno 

zarysowali oni również miejscową kulturę i 
folklor. 

 Współcześnie owieczki to chluba każdego górala. 
Spędza on lato intensywnie pracując przy wypasie 

owiec i innych ważnych czynnościach. W 
przeszłości oscypki oraz żentyca służyły także do 
rozliczeń pomiędzy bacą i juhasem oraz gazdą i 
bacą. Współcześnie oscypek stał się jednym z 

symboli Tatr i Podhala. 
 W lutym 2007 roku stał się produktem 

regionalnym, który jest chroniony przez unijne 
prawo. Oznacza to, że szczegółowe przepisy 

określają jego kształt, dopuszczalną zawartość 
mleka krowiego, ale także tereny, gdzie może być 

ten ser wytwarzany. 
 

Oscypek jest twardym, wędzonym serem, który 
przygotowywany jest z mleka owczego. Posiada 
wrzecionowaty kształt i zdobiony jest typowymi 
góralskim wzorami, odciskanymi na rozszczepialnej 
foremce drewnianej, czyli tak zwanej „oscypiorce”. 
Nazwa sera najprawdopodobniej pochodzi od 
scypania, czyli rozszczepiania foremek. W góralskiej 
gwarze „uoz-scypek”, czy też „uoscypek” tłumaczy się 
jako rozszczepek. Wyrabiają go tradycyjnie bacowie 
na hali. 

Owce doi się do specjalnego drewnianego skopka, 
czyli „gielety”. Następnie przez lniane płótno zlewa 
się mleko do drewnianej „puciery”, specjalnej kadzi. 
W dalszej kolejności dodaje się „klag”, czyli 
wysuszoną, sproszkowaną podpuszczkę. Z mleka 
powstaje wówczas masa serowa, którą się odciska i 
formuje. W trakcie odciskania ser macza się w 
gorącej wodzie. Gdy ser jest już uformowany moczy 
się go w specjalnej solance, tak zwanym „rosole”. 
Gdy sery są już wymoczone leżakują w bacówce na 
górnej półce i są wędzone. W bacówkach płonął 
tradycyjnie ogień podsycany drewnem sosnowym lub 
świerkowym. Spotykane są także serki o bardziej 
nietypowych kształtach (np. koguta lub kaczek), 
zwykle są to redykołki. 
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Owce doi się do specjalnego 
drewnianego skopka, czyli „gielety”. 
Następnie przez lniane płótno zlewa się 
mleko do drewnianej „puciery”, 
specjalnej kadzi. W dalszej kolejności 
dodaje się „klag”, czyli wysuszoną, 
sproszkowaną podpuszczkę. Z mleka 
powstaje wówczas masa serowa, którą 
się odciska i formuje. W trakcie 
odciskania ser macza się w gorącej 
wodzie. Gdy ser jest już uformowany 
moczy się go w specjalnej solance, tak 
zwanym „rosole”. 

Gdy sery są już wymoczone leżakują w 
bacówce na górnej półce i są wędzone. 
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nietypowych kształtach (np. koguta lub 

kaczek), zwykle są to redykołki 
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W odróżnieniu od bryndzy sery twarde były 
wyrabiane tylko w niektórych regionach 
Karpat, a sposoby ich wytwarzania 
przekazywane z pokolenia na pokolenie 
stanowią dziedzictwo kulturowe tych gór. 
Takim właśnie twardym, wędzonym serem 
jest oscypek, charakterystyczny szczególnie 
dla Podhala, ale także dla niektórych 
terenów w Beskidach. Uważany za 
luksusowy przysmak jest 
niekwestionowanym królem polskich serów 
owczych. Kształtem przypomina wrzeciono, 
co wyróżnia go spośród innych serów. 
Ponadto posiada on charakterystyczny 
kolor, od żółtego do pomarańczowo – 
brązowego, i oczywiście niepowtarzalny i 
specyficzny aromat. 
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Historia Tatrzańskiego pasterstwa wiąże się nieodłącznie ze 
wschodnimi Karpatami. To właśnie stamtąd na przełomie 
XIV i XV wieku przywędrowały z Siedmiogrodu aż na 
Podhale które przyniosły ze sobą plemiona Włochów. Ich 
folklor zdominował tutejszą kulturę osadników, którzy chcąc 
nie chcąc przejęli od przybyszów także gospodarkę 
pasterską. Dziś „owiecki” stanowią chlubę każdego górala. 
Dawniej oscypki, czyli twarde owcze sery produkowane 
głównie na Podhalu wraz z żyntycą były używane do 
rozliczeń pomiędzy gazdą i bacą oraz bacą i juhasem. Dziś 
oscypek jest przysmakiem, który zagościł na europejskich 
stołach. 

 

• Skórka:  gładka, elastyczna. Dopuszcza się lekką 
chropowatość – nieznaczne nierówności i pęknięcia nie 
sięgające miąższu, nieznaczną dwubarwność skórki lub 
jej niepełne dobarwienie, 

• Oczkowanie: oczka drobne, nieliczne, międzyziarnowe, 
• Smak i zapach: smak i zapach wędzenia, pikantny, 

dopuszcza się lekko słony, 
• Konsystencja:  miąższ elastyczny, dopuszcza się lekko 

miękki, lekko twardy, lekko słony, 
• Barwa: lekko kremowa, przy skórce nieco ciemniejsza – 

dopuszcza się białą oraz znaczne ściemnienie przy skórce. 
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• Miejsca na Szlaku Oscypka:  

Bacówka w Dolinie Chochołowskiej – Andrzej Gal Ziemba – to miejsce 
najbardziej legendarne na szlaku, które w 1983 roku odwiedził Jan Paweł 

II, dzięki temu produkowane przez niego oscypki zyskały nazwę 
papieskich oscypków. 

• Bacówka w Dolinie Kościeliskiej – Józef Słodyczka „Maśniak” – który znany jest z kultywowania 
tradycji pasterskich i współpracy w tej kwestii w Uniwersytetem Jagiellońskim, nazywane 
profesorem wśród baców. 

• Bacówka w Kuźnicach i na Kalatówkach – Andrzej Staszel „Furtek” – baca z ponad 20-letnim 
stażem, kontynuujący rodzinną tradycję od dziadka, a jego ród skrywa rodzinną recepturę 
wyjątkowego oscypka. 

• Bacówka „Pod Reglami” – Andrzej Kluś – to także rodzinna tradycja od pokoleń, bacuje on przy 
drodze „Pod Reglami” niedaleko doliny Ku Dziurze. 

• Bacówka w Bustryku – Bogdan Lassak – bacówka rodzinna, która działa od 2000 roku, mieści się 
w odległej części wsi. 

• Bacówka w Baliówce – Stanisław Chyrczyk – to kolejne miejsce, wieloletnia, rodzinna tradycja 
wypasania owiec i wytwarzania oscypka. 

• Bacówka na Turbaczu – Krzysztof Gach – baca od długiego czasu pracujący na dużym odludziu w 
Gorcach, gdzie w zaciszu oddaje się pracy. 

• Bacówka w Czorsztynie – Wojciech Komperda – bacówka rodzinna z wieloletnią tradycją w 
Pieninach, które cieszą się uznaniem w całej Europie. 

• Bacówka w Jaworkach – Wojciech Gromada – mieszkający w Zębie, bacuje w okolicy 
Szczawnicy, ponad pół wieku tradycji. 

• Bacówka w Nowym Targu (Lotnisko) – Stanisław Łaś – to kolejna rodzinna tradycja, która dzieje 
się od dziadka, przez ojca do syna. 

• Bacówka w Dursztynie – Andrzej Zubek – z Ratułowa niedaleko Czarnego Dunajca wypasa 
owieczki w Dursztynie, wypas owiec to największa pasja jego życia. 

• Bacówka w Nowym Targu (Kowaniec) – Jacek Wolski – kolejne wieloletnie rodzinne tradycje 
wypasania owiec, które sięgają aż dziada, pradziada. 

• Bacówka w Łaśnicy i Łapszach Wyżnych-Nowinach – Kazimierz Furczoń – wieloletnia tradycja 
bacowania, pierwsza, która uzyskała unijne certyfikaty na oscypki, tradycje rodzinne po dziadku i 
ojcu, wypasanie to jego pasja. 

• Bacówka w Leśnicy – Stanisław Mąka – kultywuje stare receptury swojego rodu pasterskiego, 
również jego bracia zajmowali się bacowaniem. 

• Bacówka w Gliczarowie Górnym – Stanisław Jarząbek – przy drodze prowadzącej z Gliczarowa 
na Poronin, specjalizując się głównie w produkcji oscypków i bundzu. 

• Bacówka w Białym Dunajcu-Lubelkach – Władysław Sądelski – bacówka przy potoku 
dunajeckim, przy niebieskim szlaku. 

• Bacówka w Łapszach Wyżnych – Józef Brawiak – bacuje na Łapszanką, w miejscu bardzo 
zacisznym, gdyż ceni ciszę i spokój. 

• Bacówka w Łapszach Niżnych – Józef Gołdyn – wypas przy szlaku na Głębokie, skupia się przede 
wszystkim na produkcji serów gazdowskich, takich jak kara, pucok, bryndza, gołka i serek 
podhalański, propaguje sery gazdowskie. 

• Bacówka w Zorymbku Wyżnym – Władysław Kołat – pod Turbaczem, przy szlaku turystycznym 
na ja wyższy szczyt Gorców. 

• Bacówka w Łapszach Niżnych-Głębokich – Jan Wilczek – produkcja na tylko oscypka, ale także 
bundz, żentycę, serki gazdowskie i inne produkty. 

• Bacówka w Brzegach – Andrzej Rzepka – przy drodze na Łysą Polanę, niedaleko Bukowiny 
Tatrzańskiej, produkcja oscypków, ale także bundza i żentycy 
 

                            
 

Bacówka w Dolinie Chochołowskiej 
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, 

Cechy oscypka 
 
• Smak i zapach: smak i zapach 

wędzenia, pikantny, dopuszcza 
się lekko słony, 

• Konsystencja:  miąższ elastyczny, 
dopuszcza się lekko miękki, lekko 
twardy, lekko słony, 

• Barwa: lekko kremowa, przy 
skórce nieco ciemniejsza – 
dopuszcza się białą oraz znaczne 
ściemnianie przy skórce. 

 

Cechy oscypka 
 

• Kształt i wygląd -  kształt osełki – 
wrzecionowaty, środkowa część 
walcowata, o średnicy od 6 do 10 
cm, zdobiona wypukłymi i 
wklęsłymi wzorami, 2 części 
stożkowe gładkie, mogą być na 
końcach zdobione (cechowane) 

• Skórka:  gładka, elastyczna. 
Dopuszcza się lekką 
chropowatość – nieznaczne 
nierówności i pęknięcia nie 
sięgające miąższu, nieznaczną 
dwubarwność skórki lub jej 
niepełne dobarwienie, 

• Oczkowanie: oczka drobne, 
nieliczne, międzyziarnowe, 
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Korzenie wyrobu oscypka sięgają bardzo 
odległej przeszłości. Na polskich ziemiach 
pojawił się on wraz z ludnością wołoską. 
Wołosi, jako grupa etniczna wywodzili się z 
terenów południowych Bałkanów i przez 
stulecia na skutek migracji na północ 
rozprzestrzenili się na Europę Środkowo – 
Wschodnią. Do Polski fala wędrówek 
Wołochów zaczęła docierać w XII i XIII 
wieku, przynosząc ze sobą cały system 
zakładania osad i wsi na prawie wołoskim, 
organizację wypasu zwierząt, urządzania 
szałasów i bacówek, a także procesów 
przetwarzania mleka i produkcji sera. 
Góralski duch, umiłowanie wolności i 
otwartych przestrzeni oraz kontakt z surową 
naturą pozwoliły narodzić się oscypkowi. 
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Pierwsze wzmianki o produkcji góralskich serów 
pochodzą z XIV wieku i dotyczą wsi Ochotnica w 
Gorcach. Ich wyrób regulowany był prawem do 
danin i określał dokładną ilość sera, jaką każdy 
gospodarz hodujący owce musiał oddać na rzecz 
swojego pana. Ówczesne prawo wypowiadało się 
również na temat zapłaty, jaka należała się 
juhasom i bacom opiekującym się owcami podczas 
wypasu w górach, precyzując konkretne 
wynagrodzenie za tę usługę. Zasady i sposoby 
wytwarzania serów i mlecznych produktów oraz 
prawa z tym związane spisane zostały po raz 
pierwszy w instruktażu państwa ślemieńskiego na 
Żywiecczyźnie w 1748 roku.  
Zawiera on nawet takie przykazania, że baca 
pilnujący sera w swym szałasie pasterskim 
powinien wyglądać „przystojnie i ochędożnie”. 
Produkcja serów była dla bacy czynnością 
najważniejszą, a kunszt i sztuka robienia oscypków 
wraz ze wszystkimi tajnikami przechodziły 
najczęściej z ojca na syna, dzięki czemu rozwijała 
się specjalizacja produkcji tego sera w obrębie 
jednej rodziny 

 

Pasterze wołoscy w Ochotnicy 
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 Niektórzy znawcy tematu twierdzą, że 
oscypek powinien nazywać się „oszczypek”, 
gdyż zawdzięcza on swą nazwę „scypaniu”, 
czyli rozszczepianiu, rozdzielaniu 
drewnianych form zwanych „oscypiorkami”, 
które służyły do ostatecznego formowania 
kształtu wyrabianego sera i nadawania mu 
charakterystycznych dla niego zdobień. 
Klasyczny kształt oscypka to dwustronny 
stożek w środkowej części walcowany i 
pokryty wklęsłymi lub wypukłymi wzorami, 
które były znakiem rozpoznawczym danego 
bacy odpowiedzialnego za wyrób oscypków. 
Forma na oscypki wykonana była z drzewa 
jaworowego, wewnątrz misternie i bogato 
rzeźbiona w tzw. cyfry o maleńkich 
otworach służących do odpływu serwatki. 
Na zewnętrznej stronie formy znajdowały 
się karby w celu związania obydwu części 
formy sznurkiem lub obręczami z leszczyny 
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 Czas wyrobu i produkcji oscypka rozpoczynał się 
już na wiosnę, kiedy z gór schodziły pierwsze 
śniegi, odsłaniając ubiegłoroczną trawę. Przyroda 
szybko wykorzystywała ten moment, gdyż w 
górach liczył się każdy dzień sprzyjający wegetacji. 
W dawnych czasach był zwyczaj, że jeszcze przed 
„redykiem”, czyli wyjściem „kierdla” (stada owiec) 
na hale, baca w Wielki Piątek szedł do lasu po 
tzw. „cetynę”, czyli gałązki młodych świerków. 
Dodawał do nich święcone zioła, palił to wszystko, 
a dymem okadzał dzwonki owiec zwane 
„turconiami”. Czynił to, by zapobiec wszelkim 
niepowodzeniom w czasie letniego wypasu. 23 
kwietnia bacowie wyganiali owce na hale i tak 
rozpoczynał się wiosenny redyk. Kierdel składał 
się z owiec różnych ras i w różnym wieku. Każda z 
tych grup była przez górali inaczej nazywana. 
Owce jednoroczne, które nie były jeszcze 
przeznaczone do udoju określano mianem „jarki”. 
Z kolei „byrki” to dorosłe owce nadające się już 
do udoju. 
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Po przybyciu na hale owce wpędzano do „koszaru”. Było to 
ogrodzone miejsce przeznaczone do odpoczynku owiec. Baca 
wraz z juhasami zmówiwszy modlitwę za powodzenie udoju 
siadali na „siedakach” (drewniane pniaki zastępujące stołki do 
siedzenia) i stawiali przed sobą „gieletę” (duże drewniane 
naczynie, o pojemność około 25 litrów, zwężające się ku górze, 
do którego dojono owce). Honielnik napędzał owce 
„oblakiem” (kijem pasterskim) w kierunku „strągi” (miejsce 
udoju wygrodzone w koszarze). W strądze rozpoczynał się 
udój owiec. Jarki, jako owce niedojne juhasi przepuszczali, 
natomiast byrki były chwytane przez nich za przednie nogi, a 
tylne opierano o skośne ściany gielety. Udojone mleko 
przelewane było następnie do „puciery” (duże, drewniane 
naczynie w kształcie beczki o płaskim dnie zrobione z klepek 
świerkowych z obręczami). Puciera była wysoka na około 40 
cm i miała pojemność od około 50 do 100 litrów, pozbawiona 
uchwytów, miała za to drewnianą pokrywę. Do puciery mleko 
przecedzano przez tzw. „satę” (białe kwadratowe płótno), na 
której kładziono gałęzie świerkowe w celu odcedzenia 
wszelkich nieczystości. Przecedzanie mleka w ten sposób było 
rzeczą konieczną, gdyż zapobiegało dostawaniu się do 
naczynia brudu z wymion, które nie zawsze były czyste. 
Gielety płukane były letnią wodą, a popłuczyny wlewano do 
puciery. Gieleta posiadała dno większe od otworu naczynia w 
przeciwieństwie do puciery, która ku górze nieco się 
rozszerzała. Puciera służyła również do przechowywania 
kwaśnej żętycy. 
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 Od maja do lipca owce dojono trzy razy dziennie, wczesnym 
świtem, w południe i o zmroku, a od połowy lata, czyli od św. 
Jakuba (25 lipca), już tylko dwa razy, rano i wieczorem. 
W normalnych warunkach atmosferycznych temperatura 
mleka po udoju wahała się od 27 do 29°C. Baca nie posiadał 
termometru, więc mierzył temperaturę używające do tego 
celu dłoni. W czasie słotnych dni lub w sytuacji zmieszania 
mleka z udoju z dnia poprzedniego, temperatura mleka 
obniżała się. Dolewano wtedy do mleka ciepłej wody.  
Po przecedzeniu i podgrzaniu mleka następowała 
najważniejsza czynność – „zaklaganie”, czyli zaprawienie go 
podpuszczką. Polegało to na dodaniu do mleka „klagu”, czyli 
wysuszonej podpuszczki. Zaczyn podpuszczkowy tworzono 
mocząc w przegotowanej osolonej wodzie zmiksowany cielęcy 
żołądek zwany „rynicką”. Do tego celu najlepsze były żołądki 
cieląt lub jagniąt, które jeszcze nie jadły trawy. Niektórzy 
bacowie stosowali do „zaklagania” żołądek z młodej sarny. 
Zaklagane mleko przykrywało się satą i pozostawiało w 
spoczynku na mniej więcej 30 – 35 minut, aż do skrzepnięcia. 
Bacowie sami przyrządzali podpuszczkę. Oczyszczony z treści 
żołądek solili i suszyli nad watrą, potem przecinali lub 
rozdzierali go i wkładali do dzbanka z letnią wodą. Po godzinie 
takiego moczenia nadawał się już do zaklagania. Taki jeden 
żołądek wystarczał na szałasie na tydzień. W miarę 
wyczerpywania się klagu zalewano go świeżą letnią wodą. 
Wytworzona w ten sposób naturalna podpuszczka miała 
jednak wiele wad. Przede wszystkim była nietrwała i posiadała 
nierówną siłę ścinania.  

 



DOBRE BO POLSKIE 

Trzeba pamiętać, że żętyca odlana podczas 
pucenia stanowiła podstawę pożywienia 
wszystkich osób pracujących przy wypasie 
owiec.  
Posiadała ona wartości odżywcze, gdyż 
charakterystyczną cechą mleka owczego jest 
stosunkowo wysoka zawartość w nim tłuszczu 
(od 4,8 do 7,6%). W czasie obróbki sera w 
żętycy pozostawało od 2,2 do 3,2% tłuszczu, co 
naturalnie zubożało ser. Bacowie wiedzieli o 
tym i niejednokrotnie próbowali z tłuszczu 
serwatkowego robić masło. Jednak wobec 
tego, że żętyca była podstawą pożywienia na 
szałasie nie zwracano większej uwagi na utratę 
tłuszczu w samym oscypku. 

 

Następnie wszystko mieszano w pucierze za pomocą 
specjalnego mieszadła wykonanego z drzewa 
świerkowego.  
Był to bardzo prosty przyrząd posiadający w dolnym 
końcu otwór o szerokości od 2 do 5 cm i do 36 cm 
długości. Przy pomocy tego mieszadła roztrzepywano 
w pucierze skrzepniętą zawartość dolewając w 
trakcie mieszania około dwóch czerpaków gorącej 
wody o temperaturze około 75°C. (czerpak – około 1 
litra).  
Po dokładnym roztrzepaniu i rozmieszaniu skrzepu 
następowało tzw. „pucenie”, czyli zbijanie lub 
zgniatanie sera na dno puciery i wybieranie go 
rękami w temperaturze około 35°C. Ser zgniatano w 
jedną wielką bryłę wygniatając jednocześnie z niego 
żętycę, której część odlewano do „kotlika” – 
miedzianego naczynia zawieszonego nad watrą. 
Kotlik podwieszony był nad ogniem na specjalnym 
drążku zwanym „jadwigą”, zakrzywionym w kształcie 
fajki, co zapewniało swobodne przesuwanie go na 
drągu zwanym „ozwodnicą”, umieszczonym nad 
watrą.  
Utrzymaniu ognia w nocy służył tzw. „zawaterniok” – 
świerkowa lub sosnowa kłoda, która mogła tlić się 
przez kilka godzin.  
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 • Następnie ser „tryngaciło się”, czyli tarto go w palcach na miał 
do czerpaka w celu jak najlepszego i skutecznego 
rozdrobnienia skrzepu i uwolnienia go od serwatki. W ten 
sposób wyciskano serwatkę i jednocześnie odmierzano do 
czerpaka odpowiednią ilość sera. W jednym czerpaku mieściło 
się około 0,5 kg. sera. Rozdrobniony i oddzielony od serwatki 
ser wyrzucano z czerpaka na dłoń i ugniatano w jedną kulę. 
Tak uformowaną kulę należało „przeparzyć”, czyli wrzucić do 
wody o temp. około 52 – 54°C na czas od 5 do 10 minut po to, 
aby ser się „stempił”, czyli stał się miękki, elastyczny 
i jednocześnie zwarty. Taką kulę wyjmowano z wody i dalej 
„pogniatano”. Te czynności powtarzano jeszcze kilka razy na 
przemian zwracając uwagę, aby ser nie ostygł. 

• Kiedy ser zrobił się zwarty, przebijano go metalowym drutem, 
po którym spływały resztki serwatki i nadawano mu owalny, 
wrzecionowaty kształt, a na sam środek nakładano dwie 
półkoliste formy z misternymi zdobieniami, tzw. „oscypiorki”, 
o których była wcześniej mowa. Obie części formy po złożeniu 
i odciśnięciu pozostawiały na serze kolistą opaskę z 
geometrycznymi wzorami. Właściwy oscypek pośrodku miał 
kształt walcowaty, a końce posiadały kształt wydłużonych, 
ściętych stożków. Tylko walcowaty środek wygniatany był 
formą. Wystającym z formy końcom walca baca poprzez 
obracanie w dłoniach nadawał stożkowaty kształt o gładkiej i 
lśniącej powierzchni. Na tak uformowane stożkowate końce 
nakładał zatyczki w kształcie gwiazdki zwane „końcówkami”, 
ścinając w ten sposób stożki. Długość tak uformowanego 
oscypka bywała różna, niektóre były bardziej pękate, niektóre 
bardziej smukłe, ale dochodziła ona czasami do 22 cm. 
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 • Formy, w których nadawano kształt oscypkom, bywały bardzo 
różne. Czasem sercowate, z wyrytym wewnątrz motywem 
serca, o powierzchni pokrytej gęsto wzorami. Rzadziej bywały 
foremki skrzynkowe, z wyrzeźbionymi motywami zwierząt 
takich jak baran czy jeleń, o tułowiu pokrytym drobną kratką 
lub ukośnymi nacięciami, czy też ptaków, jak kaczka czy kogut 
lub - sporadycznie – ryby. 

• Po ostatecznym uformowaniu poddawano oscypek tak 
zwanemu bajcowaniu, czyli moczeniu w silnym roztworze soli, 
który na zasadzie osmozy wyciągał z sera pozostały nadmiar 
wody. Taka kąpiel trwała około doby. Górale nazywali taki 
roztwór „rosołem” i przechowywali go w drewnianym 
cebrzyku. W takim rosole ser powinien pływać na 
powierzchni. Jeśli tonął, oznaczało to, że dodano do wody za 
mało soli. Jeżeli oscypki miały być wędzone, kładziono je pod 
dachem szałasu na „podysar”, czyli na specjalną półkę 
przeznaczoną na oscypki, gdzie dym z ogniska dopełniał 
dzieła. Wędzenie serów w dymie watry trwało około dwóch 
tygodni. 

• O wartości odżywczej oscypka decydowała między innymi 
zawartość tłuszczu w jego składzie. Było to uzależnione od 
różnych czynników, przede wszystkim od okresu laktacyjnego, 
od rasy, ale też od jakości trawy na halach. Duże znaczenie 
miał też przebieg i umiejętność wyrobu. W końcu XIX i na 
początku XX wieku oscypki były produktem dość 
poszukiwanym w miejscowościach uzdrowiskowych. Według 
powszechnie panującej opinii miały być nie tylko znakomitym 
środkiem odżywczym, ale i leczniczym. Toteż górale, aby 
zwiększyć produkcję serów zaczęli mieszać znaczną ilość 
mleka krowiego (rzadziej koziego), przez co oscypki zaczęły 
tracić swój swoisty charakter, były mniej tłuste, miękkie i 
bielsze. 
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Obecnie przez powiaty tatrzański i nowotarski 
wiedzie tzw. „oscypkowy szlak”, na którym 

znajduje się 25 bacówek. Bardzo trudno 
odwiedzić wszystkie szałasy podczas jednej 

podróży, gdyż najczęściej nie są one celem samym 
w sobie, a jedynie przystankiem podczas 

wycieczek. Dla turystów trudność może stanowić 
fakt, że do większości bacówek nie da się 

dojechać samochodem. Trzeba też pamiętać, że 
bacowie niechętnie wpuszczają obcych na dłużej 

do bacówek. Jeżeli jednak uzyskamy zgodę i 
przekroczymy próg szałasu, czeka nas podróż w 

przeszłość, gdyż sposób wyrobu oscypka nie 
zmienił się prawie wcale. Wewnątrz szałasu 

zawsze panuje półmrok, dym gryzie w oczy, w 
powietrzu unosi się ostry zapach wędzonych na 

górnych półkach oscypków. Osoba 
nieprzyzwyczajona do dymu i specyficznego 

zapachu nie wytrzyma długo w szałasie. 
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Ten owczy ser to obecnie pilnie strzeżony znak towarowy i 
jedna z najbardziej rozpoznawalnych wizytówek górali 

podtatrzańskich i beskidzkich. W ostatnich latach stał się 
nawet przedmiotem sporów ze Słowakami, i to na forum Unii 
Europejskiej. Nasi sąsiedzi z południa rościli sobie prawo do 
jego produkcji, co wydłużyło procedurę i na kilka miesięcy 

zablokowało rejestrację. W konsekwencji to nie oscypek, ale 
bryndza podhalańska została pierwszym polskim produktem 
regionalnym Unii Europejskiej. Jednak po porozumieniu ze 
Słowacją unijny certyfikat chroni także oscypka. Uzyskał on 
status Chronionej Nazwy Pochodzenia. Oznacza to, że może 
być on wytwarzany tylko według tradycyjnej, kilkusetletniej 

receptury i tylko w kilku powiatach południowej Polski: 
tatrzańskim, nowotarskim i we wskazanych gminach 

powiatów: suskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, 
cieszyńskiego i żywieckiego. Podczas rejestracji jednoznacznie 

określone zostały parametry oscypka (m.in. maksymalna 
zawartość domieszki mleka krów rasy czerwonej – na 40%) 

oraz gminy, w których może być produkowany. Ser może być 
wyrabiany wyłącznie w okresie od maja do września, zaś 

sprzedawany do końca października. Powinien ważyć od 60 do 
80 dag i mierzyć od 17 do 23 cm. Bacowie natomiast muszą 

się poddawać ścisłej kontroli i uzyskać specjalne zezwolenia na 
sprzedaż tego sera. 
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• Ze względu na powszechną dotąd praktykę 
sprzedawania tzw. „gołki” pod nazwą 
oscypek, wielu sprzedawców zdecydowało 
się zmienić nazwę sprzedawanego wyrobu na 
„scypek”. Jest to niezgodne z obowiązującym 
prawem, wprowadza konsumentów w błąd, 
gdyż dodatkowo ser ma podobny kształt jak 
chroniony oscypek, co również jest mylące. 
Oscypek jest wrzecionowaty, gołka natomiast 
jest bardziej walcowata.  

• Każdy oscypek smakuje inaczej, gdyż jego 
walory smakowe i zapachowe zależą zarówno 
od roślin, ziół i traw porastających hale, na 
których pasą się owce, jak i od receptury i 
sposobu jego wytwarzania, co stanowi już 
niejako indywidualną i pilnie strzeżoną 
tajemnicę każdego bacy. Niektórzy uważają, 
że oscypek najsmaczniejszy jest wiosną, gdyż 
w tym czasie owcze mleko zawiera najwięcej 
tłuszczu. 

Oryginalne oscypki? Tylko od maja do 
października 

Przepisy określają nie tylko kształt sera, ale 
również dopuszczalną zawartość mleka, jakie 
wykorzystuje się w produkcji oscypków. I tak 

oryginalny oscypek z certyfikowanych bacówek 
powinien zawierać minimum 60 proc. mleka 

owczego i maksimum 40 proc. mleka od krów 
rasy czerwonej (najpopularniejszych na 

górskich pastwiskach). 
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Oscypek i mleko owcze • Ze względu na to, że oscypki mogą być produkowane 
jedynie w bacówkach to są one również głównym 
miejscem, w którym dostaniesz oryginalny produkt. Z 
tego względu powstał szlak oscypkowy, czyli szlak 
turystyczny, który prowadzi od bacówki do bacówki po 
kulinarnym świecie oscypka. Dzięki niemu będziesz 
mieć okazje poznać historię produktu, sposób jego 
przygotowania oraz uzyskasz możliwość degustacji 
prawdziwego, tatrzańskiego oscypka prosto od Bacy. 
Oczywiście oscypki można dostać poza bacówkami, np. 
w sklepach internetowych lub wśród innych dostawców 
żywnościowych. 

• Decydując się na zakup takiego produktu ważne jest, 
abyś wymagał/a od sprzedawcy zaświadczenia, że 
kupowany przez Ciebie towar pochodzi od 
licencjonowanego Bacy. Ważne, aby sprawdzać 
sprzedawców od których kupowane zostają oscypki. 
Bardzo łatwo można się nabrać i kupić sfałszowany 
produkt lub tańszą podróbkę. W turystycznych 
miejscach, a nawet w popularnych supermarketach 
bardzo łatwo dostać produkt, który sugeruje, że jest 
oscypkiem. Sprzedawcy zmieniają nazwy na np. 
„scypek”, „serek podhalański”, „Ser Bacy” za dużo niższe 
pieniądze i w dużo gorszej jakości. Takie serki w 
większości przypadków produkowane są przede 
wszystkim z mleka krowiego z dodatkiem różnych, 
niepotrzebnych, sztucznych dodatków. 
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 • Oscypki robione są tradycyjną metodą, którą 
rozpoczyna wspomniane wcześniej wczesno 
poranne dojenie owiec. Owce dają najwięcej mleka 
w okresie od maja do czerwca. Jedyną osobą, która 
może zajmować się produkcją oscypka jest Baca, 
który posiada unijny certyfikat. Po dojeniu 
następuje przelanie mleka przez gazę w celu 
pozbycia się zanieczyszczeń. 

• Kolejny etap to już podgrzewanie mleka w 
temperaturze 36 stopni Celsjusza. Mleko to 
„doprawione” zostaje serwatką, która powoduje, że 
w przeciągu godziny powstaje skrzep. Następnie 
należy zająć się rozszczepianiem skrzepu i 
formowaniem kuli z masy serowej. Następnym 
krokiem jest zamoczenie powstałej kuli w gorącej 
wodzie (o temperaturze 70 °C), przebicie jej długą 
szpilą i formowanie z ugniataniem masy serowej 
tak, aby powstała elastyczna, łatwa w formowaniu 
masa. Po tym etapie powstający oscypek należy 
umieścić w oscypiorce, w której zostaną 
uformowane charakterystyczne wklęsłe i wypukłe 
wzorki. Na koniec zostaje umieścić ser w solance na 
24h (solanka ma działanie bakteriobójcze). 
Ostatnimi elementami produkcji oscypka jest 
suszenie (24h) i wędzenie, które trwa ok. 2-3 dni. 
Wędzenie odbywa się w dymie świerkowym, 
bukowym i np. sosnowym. 
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Wartości odżywcze oscypków 
 

• Wartość odżywcza oscypków może się miedzy sobą 
różnić, np. ze względu na rodzaj pożywienia jedzony 
przez owce czy na przykład porę roku. Jednak średnia 
zawartość makroskładników (w 100g) wynosi: 

• Energia : 371 kcal, 
• Białko: 29,6 g 
• Tłuszcze: 27,1 g 
• Węglowodany: 2,7 g 
• Ponadto oscypki są źródłem witamin rozpuszczalnych 

zarówno w wodzie, jak i w tłuszczach, czyli np.: 
witaminy E i witamin z grupy B. Pod względem 
składników mineralnych oscypki, jak i inne sery mają 
wysoką zawartość wapnia, który odpowiada między 
innymi za rozwój masy kostnej. W oscypkach znajduje 
się także sporo magnezu, cynku i selenu. 

 

 

Oryginalne oscypki? Tylko od 
maja do października!!!! 

Przepisy określają nie tylko kształt 
sera, ale również dopuszczalną 

zawartość mleka, jakie 
wykorzystuje się w produkcji 

oscypków. I tak oryginalny 
oscypek z certyfikowanych 

bacówek powinien zawierać 
minimum 60 proc. mleka 

owczego i maksimum 40 proc. 
mleka od krów rasy czerwonej 

(najpopularniejszych na górskich 
pastwiskach). 
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Uprawę jabłek w Polsce 
zapoczątkowali cystersi, którzy w XII 
wieku zaczęli szczepić dziczki leśnych 

jabłoni, uzyskując coraz większe 
jabłka ogrodowe.  

Ponieważ Polska jabłkiem stoi, wydaje 
się, że ten owoc rósł na polskich 
ziemiach od zawsze. Nic bardziej 

mylnego - pojawił się u nas dopiero w 
XII wieku.  

Tymczasem na Bałkanach jabłka były 
znane od czasów starożytnych, a napój 

z jabłek. zwany jabłecznikiem. 
towarzyszył wszystkim obrzędom 

weselnym. 

Pierwsze próby hodowli jabłek miały 
miejsce już w neolicie, kilka tysięcy 
lat temu. Dzikie jabłonie w postaci 
wielu gatunków drzew i krzewów 
rosną w Europie, Azji i Ameryce 

Północnej. Do dzisiaj wyhodowano 
kilkanaście tysięcy odmian. 

Jabłko jest ulubionym przedmiotem 
eksperymentów inżynierii 

genetycznej. Najnowsze odmiany są 
bardzo trwałe (można je 

przechowywać wiele miesięcy) i 
odporne na choroby. Często mają 

jednak mniej składników odżywczych 
niż starsze odmiany wycofywane z 

upraw. 
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Polskie Mazowsze to rejon znany 
wszystkim miłośnikom jabłoni, 

jest to największe zagłębie 
sadownicze w Europie.  

Pierwsze sady powstały w XVI w. 
dzięki królowej Bonie, a po II 
Wojnie Światowej opanowały 

teren Mazowsza na dobre. 
Uprawę polskich sadów 
charakteryzuje tradycja, 

przekazywana z pokolenia na 
pokolenie.  

Każdy sadownik ma swój sposób 
na udany plon, dzięki 

różnorodności dostępnych 
zabiegów sadowniczych. 
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Najdawniejsze odmiany jabłoni uprawiane w Polsce 
Przyjmuje się, że odmiany szlachetne jabłoni trafiły do Polski w 
Średniowieczu wraz z przybyciem do nas zakonników. Łukasz 
Gołębiowski pisał w „Domach i dworach” (1884): „Pierwsze gatunki 
jabłek i gruszek pod różnymi nazwiskami wprowadzili do Polski, a 
najpierw podobno do Tyńca, Benedyktyni z Kluniaku i innych miejsc 
Francyi i Niemiec...”, i dalej – „Jabłka po leśnych, do kwaszenia 
kapusty używanych, najdawniejsze są Daporty czyli deporty, dziś 
oportami zwane, które przez Cystersów do klasztoru lubuskiego za 
Bolesława księcia wrocławskiego sprowadzone i po innych stronach 
Polski upowszechniły się”. Z tego samego źródła można się 
dowiedzieć, jakie nazwy nosiły te najdawniejsze odmiany uprawian 
e na polskich ziemiach’ 



 
DOBRE BO POLSKIE 

Były to: winniczki, windyczki, balsamki, jestonki, cyganki, wierzbówki, maryjki, 
pierzgnięta, świętojańskie, rzepne, mucyany, lautule, sorby, wanatki, cytrynki, 
zory i szklanki. Marcin z Urzędowa, ksiądz, lekarz i profesor uniwersytetu 
krakowskiego, autor „Herbarza polskiego” z 1595 roku, miał w swoim ogrodzie 
w Sandomierzu odmianę o nazwie treflikowa. Edmund Jankowski (1894) na 
łamach „Ogrodnika Polskiego” wymienia jako stare, lokalnie uprawiane 
odmiany również mnichy, burty, brzęczki, koraliki, rapy czerwone, zorze i 
kosztele. Józef Drège (1905) w „Stuleciu zakładu ogrodniczego Ulrychowskiego” 
pisze z żalem, że nie zachował się żaden spis oferowanych przez założyciela 
szkółek Jana Ulrycha w pierwszych latach istnienia zakładu odmian drzew 
owocowych. Jan Ulrych nie drukował cenników drzew, a tylko w cennikach 
nasion wspominał, że „ma do sprzedaży drzewka fruktowe, odkłady (ablegry) 
winogronowe tudzież rozmaite drzewa i krzewy do upiększania klombów...”. 
Jedynie od starego ogrodnika, pana Wincentego Stopczyka, autor dowiedział 
się, jakie odmiany rosły w stuletnim sadzie, który w 1805 roku Jan Ulrych 
zakupił od pani Demekowej. Były tam, z jabłoni, sztetyny w czterech 
odmianach, bursztówki, kosztele, wenetki, kalwile w dwóch odmianach, oliwki, 
papierówki, cytrynówki, kantówki gdańskie, rozmarynki, antonówki i żelazka. 
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Kosztela Śmietankowe 
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Grafsztynek Cukrówka litewska 
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Współcześnie uprawiane odmiany jabłek  

Jonatan 

Golden 

Gala 

Ligol 

Lobo Gloster 

Szampion 

Antonówka 

Szara Reneta 

Kortland 

Kortland 

Kosztela 

Malinówka 

Rubin 
Rubin 

Papierówka 
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Od wielu lat Polska jest na świecie 
największym producentem owoców 

porzeczki czarnej i maliny, a 
znaczącym truskawki i borówki 

wysokiej.  
Średnioroczna produkcja wszystkich 
owoców jagodowych wynosi około 

500 tys. ton (15% wszystkich 
owoców), a powierzchnia plantacji 

125 tys. hektarów (31% upraw 
sadowniczych).  

Łącznie w 5 ostatnich 
latach wyeksportowano około 225 

tys. ton świeżych owoców 
jagodowych o wartości 240 mln euro. 
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