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Wprowadzenie
Pasmo Polic charakteryzuje się długą i bogatą historią, związaną m.in. z rozwojem na 
jego obszarze pasterstwa i wolarstwa. Obie te formy gospodarowania funkcjonowały 
tam przez kilka stuleci, poczynając od XVI w. i przyczyniały się do ukształtowania 
dzisiejszego krajobrazu pasma. Choć liczne polany pasterskie zostały zalesione bądź 
uległy naturalnej sukcesji, to nadal wiele z nich przetrwało a inne zostały zasiedlone 
na stałe. Z rozwojem pasterstwa na tym obszarze związana jest także nazwa całego 
pasma, która oznacza „półki na sery”1.

Pomimo długiej i bogatej historii rozwoju pasterstwa na omawianym obszarze, 
w latach 80. XX w. doszło do jego zaniku. Zaprzestanie gospodarowania na dawnych 
halach i polanach spowodowało, że zaczęły one zarastać, bądź były w planowany 
sposób zalesiane. W 2009 r. na omawianym obszarze reaktywowano wypas owiec; 
początkowo nie na dawnych halach wypasowych znajdujących się w większości 
w wyższych partiach pasma, lecz prowadzono go w dolinie Skawicy, na obszarze 
nieużytkowanych już pól. Natomiast w 2016 r. na Hali Kucałowej wybudowano 
nową bacówkę i reaktywowano wypas owiec na halach Krupowej i Kucałowej. Od 
tąd Pasmo Polic ma dwa ośrodki wypasowe, prowadzone przez baców pochodzą
cych z Podhala.

Zobacz rozdział: Franczak P., Toponimy Pasma Polic.
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Zarys historii zasiedlania Karpat przez ludność wołoską
Gospodarka pasterska prowadzona była w Karpatach przez ludność wołoską, co do 
przybycia której na ten teren istnieją dwie sprzeczne teorie. Według starszej z nich, 
która narodziła się w XIX w., ludność wołoską stanowią zromanizowane grupy 
Daków i Traków, które zamieszkiwały obszar obecnej Rumunii. Jednak po opusz
czeniu go w 271 r. przez Rzymian, rozpoczęły się tam najazdy Gotów i Alamanów, 
w wyniku czego Wołosi wycofali się stamtąd i schronili w Karpatach Południowych. 
Następnie powędrowali przez górskie obszary na Bałkany oraz wzdłuż łuku Karpat 
ku północy, aż po polskie Karpaty Zachodnie (Dobrowolski 1930; Kłapyta 2013). 
Obecnie dominuje jednak druga teoria, wg której Wołosi są autochtoniczną grupą 
ludności zamieszkującą dawniej Bałkany, która po wkroczeniu tam Rzymian uległa 
długotrwałej romanizacji. Ludność ta trudniła się pierwotnie, rolnictwem jednak po 
zajęciu tych terenów w VI i VII w. przez Słowian wyparta została na obszary gór
skie, gdzie zajęła się pasterstwem (Kłapyta 2014). Z czasem Wołosi zasymilowali się 
z Słowianami i Awarami a podczas wędrówek ludów przemieszczali się na północ 
Karpat (Kłapyta 2014). Pierwsze wzmianki o ich pobycie w Transylwanii pochodzą 
z początku XIII w. Od XIV w. zamieszkiwała ludność wołoska Zakarpacie, gdzie 
zmieszała się z ludnością ruską z Rusi Halickiej. Następnie dokonała kolonizacji pół
nocno-wschodniej Słowacji, a w XVI w. dotarła do Karpat Zachodnich. Wówczas 
na obszarze ówczesnego starostwa lanckorońskiego powstały, m.in. Jachówka, 
Bieńkówka, Trzebunia oraz największa wieś w polskich Karpat - Zawoja. Pod Babią 
Górę ludność wołoska dotarła pod koniec XVI w. i na obszarze dzisiejszej Zawoi, 
która stanowiła obszar wypasowy Skawicy (nazywany wówczas Górną Skawicą) 
zakładała swe osiedla (Broda 1963; Kłapyta 2014). Po południowej stronie Pasma 
Babiogórskiego na Orawie ludność wołoska znalazła się najprawdopodobniej już 
w XV w. i stopniowo zajmowała coraz wyżej położone obszary (Jostowa 1972).

W XVII i XVIII w. gospodarka pasterska i szałaśnicza osiągnęła na obszarze 
Pasma Babiogórskiego największy rozwój. Objęła swym zasięgiem także górne partie 
Pasma Polic, powyżej granicy stałego osadnictwa, które mieściło się w dnach dolin 
otaczających ze wszystkich stron zwarty masyw górski. W początkowej fazie roz
woju osadnictwa i wypasu na obszarze pasma prowadzony on także był w obrębie 
śródgórskich przełęczy, tworzących wąski pas pomiędzy głównym grzbietem Polic, 
a położonymi na północ od niego Groniami. Jednak, wraz z postępem osadnictwa, 
które zaczęło wkraczać także w wyższe partie omawianego pasma, obszar gdzie mie
ściły się liczne polany zajęty został pod stałe osiedla oraz towarzyszące im pola i łąki 
kośne. W zwartych dotychczas powierzchniach leśnych wykarczowano polany i hale, 
na których wypasano duże stada owiec i bydła, a pozostałą część wykorzystywano 
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do wytwarzania siana, które miało wystarczyć zwierzętom na długie miesiące 
zimowe. Jednak przez cały ten okres największe stada owiec wypasane były w lasach 
(Grabski 2010).

Pasterstwo na obszarze Pasma Polic

Rozwój gospodarki pasterskiej

Pasmo Polic należało w okresie intensywnego rozwoju pasterstwa w Karpatach, do 
obszarów na których znajdowało się wiele polan pasterskich. Najprawdopodobniej 
pierwsze polany założone zostały na południowych stokach Pasma Polic już pod 
koniec XVI w., na co wskazują liczne dokumenty Zamku Orawskiego (Jostowa 1972). 
Z początku XVII w. pochodzą pierwsze zapiski dotyczące nadania przez Jerzego 
Thurzona hal i polan będących własnością Państwa Orawskiego poszczególnym wsiom 
orawskim. Na południowych stokach Pasma Polic prawo wypasu otrzymały w 1615 r. 
wsie: Piekielnik, Kulich (późniejsza Orawka), Podwilk i Podszkle (nazywana pier
wotnie Bukowiną-Podszkle; Jostowa 1972). Wsie te otrzymały hale wypasowe w ciągu 
zaledwie kilkudziesięciu lat od ich założenia. Z początku XVII w. nie ma informacji 
o halach pasterskich na północnej stronie głównego grzbietu pasma, jednak z pew
nością także i w dolinie Skawicy już w ciągu kilku- lub kilkunastu lat od założenia wsi 
powstawały takie polany wypasowe.

Najstarsze informacje na temat hal pasterskich Pasma Polic dotyczą Hali Piekielnickiej, 
zwanej pierwotnie „Halą Polica”. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1606 r., a dotyczy 
wysokości opłat za jej użytkowanie (Kavuljak 1955; Jostowa 1972). W 1615 r. została ona 
przydzielona przez żupana orawskiego, palatyna Węgier Jerzego Thurzona, wsi Piekielnik, 
dla której służyła jako tereny wypasowe aż do połowy XIX w. Właśnie od nazwy tej wsi 
hala przybrała późniejszą nazwę - Hala Piekielnicka. Hala Polica znajdowała się w obrę
bie grzbietu na odcinku od dna doliny Białego Potoku - na wysokości ok. 900 m n.p.m. 
aż po kulminację Wyżniego Syhlca (1121 m n.p.m.). Przez cały okres użytkowania należała 
do wsi Piekielnik, lecz jej obszar wypasowy wielokrotnie wydzierżawiano. Jak wykazała 
W. Jostowa (1972) w 1684 r. wieś zastawiła polanę wypasową Wojciechowi Wilczkowi, 
a w 1692 r. odebrała od niego zastaw za wpłacenie pieniędzy pochodzących od Tomka 
Sikory z Zubrzycy Górnej, który w zamian mógł na niej gospodarować. W 1738 r. wypa
sano na tej polanie 252 owce, natomiast w latach 60. XVIII w. prowadzono na niej wypas 
wołów (82 w 1760 r.; 150 w 1766 r.). W tym samym czasie (w 1762 r.) wieś otrzymała 
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zezwolenia na osadzenie w dolnej części polany, na tzw. Polholkach, komornika. Pod 
koniec XVIII w. w jednym budynku mieszkali Ignacy i Wojciech Kowalczykowie, a w 1837 r. 
w gospodarstwie komorniczym zamieszkiwało już 16 osób. W tym okresie powierzchnia 
hali obejmowała 32 ha powierzchni wypasowej, 5 ha ziemi ornej i 259 ha powierzchni 
wypasowej w lasach. Składała się ona wówczas z 4 części zwanych: Pólko, Górna Polana, 
Horniak i Dolna Polana. W 1856 r. zaprzestano jednak gospodarki pasterskiej i następ
nego roku przystąpiono do zalesienia hali (Jostowa 1972).

Drugą halą na południowych stokach Pasma Polic, założoną w podobnym okresie co 
Hala Polica, a którą również zaprzestano użytkować już w XIX w., była Hala Roztoka. 
Mieściła się ona w źródłowym odcinku Białego Potoku, na południowych stokach Polic 
na wysokości od około 1100 m n.p.m. sięgając aż po grzbiet pasma wraz z kulminacją 
Polic (Metryka józefińska ... 1787). Tamtejszy szałas stanowił własność sołtysa Orawki, 
i do XIX w. hala ta użytkowana była przez tę wieś. W 1738 r. wypasano na niej 245 owiec, 
a w latach 60. XVIII w. podobnie jak na Hali Polica - woły (109 w 1760 r.; 131 w 1766 r.). 
W 1829 r. powierzchnia tego pastwiska zajmowała 88 ha oraz 106 ha obszaru wypaso
wego w lesie. Hala Roztoka składała się wówczas z 5 części, zwanych: Wielka Polica, 
Pod Miechową Skałą, Okruhlica, Na Skale i Długa Małka. Nazwy te funkcjonują nadal, 
a ich lokalizacja świadczy, że w okresie największego rozwoju szałasu pasterskiego na 
hali powierzchnia bezleśna sięgała po szczyt Polic. Po raz ostatni hala dzierżawiona 
była przez Orawkę w 1877 r. a następnie została zalesiona (Jostowa 1972).

Obie przedstawione wyżej hale zalesiono jeszcze przed końcem XIX w., zatem miesz
czące się tam szałasy pasterskie nie funkcjonowały, gdy w latach 20. XX w. przeprowa
dzono szczegółowe badania pasterstwa w Beskidach. Pozostały po nich jedynie ślady 
w postaci małych polan śródleśnych oraz widocznych różnic w drzewostanie w porów
naniu z sąsiednim kilkusetletnim lasem.

Z przełomu XVIII i XIX w. pochodzą też pierwsze pełne informacje dotyczące 
hal na północnych stokach Pasma Polic. W szczytowym okresie rozwoju gospodarki 
pasterskiej na tym obszarze, w samej tylko Zawoi znajdowało się w 1816 r. aż 120 polan 
(Janicka-Krzywda 2013). W 1784 r. mieszkańcy Skawicy i Zawoi posiadali 627 owiec - 
i w obu tych wsiach hodowano wówczas 228 wołów i aż 784 krów (Josyfinśka metryka ... 
Skawica 1784). Jak podano w wyżej cytowanej metryce większość należała do miesz
kańców tzw. Polan, czyli dzisiejszej Górnej Zawoi oraz Skawicy Suchej Góry (tab. 1). 
Wypas owiec należących do wsi Skawica prowadzony był wspólnie z Juszczynem na 
Hali Kucałowej (ryc. 1; fot. 1) oraz na Hali Salowej mieszczącej się na grzbiecie i północ
nym stoku Polic (tuż przy granicy z Zawoją) (Josyfinśka metryka ... Skawica 1784). Owce 
zawojan wypasane były na licznych polanach rozrzuconych na otaczających tę wieś 
pasmach górskich, w tym także na Hali Śmietanowej, mieszczącej się na stoku Cylu. 
Z kolei wypas wołów i krów odbywał się na licznych niżej położonych polanach. Hala
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Tabela 1. Inwentarz żywy gospodarzy Skawicy i Zawoi w 1784 r.

Konie Woły Krowy Owce Świnie

Skawica 9 56 219 104 19

Zawoja 8 50 153 169 5

Polany 7 122 412 354 15

Uwagi: W inwentarzu, wymieniono 81 gospodarzy Zawoi (z dzisiejszej Zawoi Dolnej i Zawoi Centrum; po przysiółek 

Burdele). W Skawicy wymieniono 153 gospodarzy. Jako Polaniarzy uznano 395 gospodarzy pozostałej części Zawoi oraz 

Skawicy Suchej Góry.

Źródło: Josyfinśka metryka... Skawica 1784.

Ryc. 1. Hala Krupowa i Hala Kucałowa na tzw. drugim zdjęciu wojskowym z poł. XIX w. 
Źródło: mapire.eu

Kucałowa łączyła się wówczas z rozległą Halą Krupową, na której gospodarowali miesz
kańcy Sidziny. W szczycie rozwoju pasterstwa powierzchnia wypasowa obu hal sięgała 
do 77 ha. W tym okresie mieszkańcy Sidziny prowadzili też wypas na południowo- 
-wschodnim stoku Czyrńca, na 6 ha zarośniętej dziś Hali Czarnej. Funkcjonowały także 
liczne mniejsze polany wypasowe m.in. Polana Broski, która należała do mieszkańców
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Zawoi i Polana Malinowe, na której 
wypas prowadzili bacowie z Sidziny. 
Wypas z pewnością prowadzony 
był także na innych polanach, jak 
np. Budowna, należąca do Szymona 
Czarnego ze Skawicy, który posia
dał w 1784 r. aż 100 owiec - najwię
cej spośród wszystkich właścicieli 
owiec w dolinie Skawicy (Josyfinśka 
metryka... Skawica 1784).

Fot. 1. Hala Kucałowa (fot. P. Franczak; 2017)

Upadek gospodarki pasterskiej
Od II połowy XIX w. rozpoczął się na obszarze całych Karpat powolny upadek 
gospodarki pasterskiej (Grabski 2010). Jak podaje W. Kubijowicz (1937), w Paśmie 
Polic w 1870 r. były zaledwie trzy użytkowane hale pasterskie, a w 1914 r. pozostała 
z nich zaledwie jedna. Z kolei po zakończeniu I wojny światowej na tym obsza
rze miały funkcjonować dwie hale, które działały jeszcze w 1925 r„ w czasie badań 
W. Kubijowicza (1937).

W 1870 r. na otaczających dolinę Skawicy pasmach górskich istniało łącznie 
17 szałasów (7 na północnych stokach Babiej Góry; 7 w Paśmie Jałowieckim; 3 w Paśmie 
Polic). Natomiast na południowych stokach Babiej Góry było 5 hal (Kubijowicz 
1937). Dane te wskazywały na postępujący od II poł. XIX w. powolny upadek paster
stwa. W latach 1870-1925 liczba hal w Paśmie Babiogórskim, Jałowieckim i Grupie 
Mędralowej zmniejszyła się z 22 do 12 (Kubijowicz 1937).

Przedstawione powyżej dane W. Kubijowicza (1937) cytowane są nadal w licznych 
pracach dotyczących gospodarki pasterskiej na obszarze Babiogórszczyzny (Grabski 
2010). Pomimo opisywanego przez tego autora od II poł. XIX w. wyraźnego spadku 
liczby hal, w Paśmie Polic było ich więcej niż podawał W. Kubijowicz (1937). Autor ten 
błędnie zaliczył do hal babiogórskich dwie, które faktycznie znajdowały się na połu
dniowych stokach omawianego pasma. W swej pracy pt Życie pasterskie w Beskidach 

Magurskich z 1937 r. podał on, iż na obszarze Pasma Polic w 1925 r. znajdowały się 
2 hale pasterskie. Natomiast w zamieszczonych na końcu swego opracowania tabelach, 
wymienił w Grupie Babiogórskiej z nazwy 12 czynnych hal, wśród których znajdowały 
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się hale: Śmietanowa, Krupowa, Kucałowa (u Kubijowicza - Kuczałowa), Czernica 

i Syhlec. Autor wymienił w tabeli 5 hal w granicach Pasma Polic, z których dwie ostatnie 
w tekście błędnie zostały zaliczone do hal na południowym stoku Babiej Góry. Także 
w kończącym to opracowanie zestawieniu wkradł się błąd ponieważ halom Czernica 
i Syhlec zostały przypisane błędne charakterystyki (odwrócone). Błąd ten wyniknął 
najprawdopodobniej z faktu, że Czyrniec (1328 m n.p.m.) nazywany był wtedy i nadal 
jest przez miejscową ludność także Syhlcem. Poprawną lokalizację Hali Syhlec na 
południowym stoku Syhlca dał natomiast na załączonej do swego opracowania mapie 
o roślinności Babiej Góry H. Zapałowicz (1880). W tym miejscu należy jednak przypo
mnieć że w latach 70. XIX w. miały jeszcze funkcjonować hale: Roztoka i Piekielnicka, 
czego W. Kubijowicz (1937) nie stwierdził. Wskazuje to, że w latach 70. XIX w., gdy 
zarzucono gospodarkę pasterską na części hal, w niektórych latach jeszcze prowadzono 
wypas, a podczas innych lat nie były one użytkowane.

W tym miejscu należy bliżej przyjrzeć się halom Czernica i Syhlec. Pierwsza z nich 
(która w dokumentach pojawia się także jako Polana Bukowińskich oraz Hala Czernic 
lub Czyrniec) wykarczowana została na południowym stoku Czyrńca na przełomie 
XVI i XVII w., na co wskazuje informacja, że przed rokiem 1615 gospodarowała tam 
rodzina Moniaków z Zubrzycy Górnej. Tego roku, decyzją żupana orawskiego Jerzego 
Thurzona, halę tą przydzielono wsi Bukowina. Równocześnie Hala Syhlec przydzielona 
został wsi Podwilk (Jostowa 1972; Trajdos 2007). Od 1625 r. na Hali Czernica, prócz 
owiec z wsi Bukowina wypasano także 450 owiec rodziny Moniaków (Trajdos 2007). 
Taka sytuacja prowadziła do konfliktu pomiędzy Moniakami i nobilitowaną w 1674 r. 
rodziną sołtysią Bukowińskich, którzy zostali nowymi właścicielami tej hali. W 1676 r. 
w rezultacie narastającego konfliktu Bukowińscy i Wilczkowie (nobilitowana rodzina 
sołtysia wsi Podwilk) najechali zbrojnie Hale: Czernica, Polica i Syhlec, przepędza
jąc bacę ze stadem owiec należącym do rodziny Moniaków. Konflikt ten zażegnał 
dopiero wyrok sądu z 1677 r., na mocy którego hala Czernica została oddana rodzinie 
Bukowińskich, a Hala Syhlec - rodzinie Wilczków. Zgodnie z postanowieniami tego 
wyroku Moniakowie mogli swobodnie wypasać jedynie 50 owiec na obu tych halach. 
Wyrok ten nie zakończył jednak konfliktu, ponieważ spór trwał nadal, a kolejny wyrok 
z 1714 r. zezwolił Moniakom na korzystanie z połowy Hali Czernica i jednej czwartej 
Hali Syhlec. W tym samym czasie na obu halach powstały gospodarstwa komornicze 
oraz nowe polany, utworzone wskutek wypalania lasu. Dzierżawione one były na wypas 
chłopom z Zubrzycy Górnej (Jostowa 1972; Trajdos 2007).

W latach 30. XIX w. na Polanie Syhlec wypasano (w zależności od roku) 220-300 
owiec (Jostowa 1972). W 1866 r. część lasu na Czyrńcu wraz z halą zakupiona została 
przez urban Zubrzycy Dolnej i od tego czasu w wyniku karczowania lasu swoje polany 
wypasowe na obszarze Pasma Polic miała także tamta wieś (Jostowa 1972).
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W1900 r. na północnych stokach Pasma Babiogórskiego (według K. Dobrowolskiego 
1960) wypasano 554 owiec, natomiast w 1904 r. około 600 (Grabski 2010). W tym 
samym czasie w Ochotnicy, wsi o podobnej powierzchni co Zawoja wypasano aż 
4 222 owce (Dobrowolski 1960). W następnych kilku latach liczba wypasanych w Paśmie 
Babiogórskim owiec jeszcze spadła i tuż przed wybuchem I wojny światowej było ich 
tam 200-300 sztuk (Ralski 1931). Wypas prowadzony był w ostatnich dwóch szała
sach, które funkcjonowały na Hali Śmietanowej (w Paśmie Polic) i na Czarnej Hali 

(w Masywie Babiej Góry; Grabski 2010). Natomiast na południowych stokach wypas 
prowadzony był na halach: Syhlec i Czernica - łącznie było tam 270 owiec i 100 wołów 
(Kubijowicz 1937).

Stopniowy zanik gospodarki pasterskiej w tym okresie wynikał z kilku zmian, które 
zaszły w tym okresie na badanym obszarze jak i w całej Europie. Według R. Kostucha 
(1983), jedną z nich było zatrudnianie się miejscowej ludności w innych dziedzinach 
poza rolnictwem i pasterstwem, które w trudnym górskim obszarze było bardzo mało 
efektywne. Na niedaleko położonym Górnym Śląsku rozwijał się zaś przemysł, gdzie 

zatrudnienie znajdowali mieszkańcy także badanego obszaru, natomiast inni emigro
wali na stałe bądź do pracy (na dłuższy okres) nawet do USA lub zachodniej Europy 
(Kantor 1995). Jednak głównym powodem upadku pasterstwa był wykup serwitutów 
przez wielką własność, który rozpoczął się w latach 80. XIX w. z chwilą rozpoczę
cia przez nią intensywnego gospodarowania w lasach (Ralski 1931) i wyprowadzania 
zakazu prowadzenia tam wypasu (Kostuch 1983). Nie bez znaczenia był także spadek 
popytu na produkty pasterskie, wynikający z sprowadzania po konkurencyjnej cenie 
wełny z zagranicy (Ralski 1931). Małe polany nie dawały odpowiednio dużego areału do 
wypasu owiec, a w lasach było to zabronione - choć niemal wszystkie hale pozostały 
w rękach prywatnych właścicieli, pochodzących z pobliskich wsi. Dlatego większość 
hal zamieniono na łąki sianokośne, na których wypasano jedynie pojedyncze owce. Na 
większą skalę wypas kontynuowano jedynie na dużych halach, które posiadały także 
pewien areał leśny, gdzie wypas mógł być nadal prowadzony. W latach 20. i 30. XX w. 
taki wypas prowadzony był m.in. na Hali Śmietanowej (Ralski 1931; ryc. 2; fot. 2-5). 

W 1920 r. polanę Dziwnówkę zakupił urbar w Zubrzycy Górnej i przez krótki czas pro
wadził tam gospodarkę pasterską (Jostowa 1972).

Niewielka lecz krótkotrwała odbudowa gospodarki pasterskiej nastąpiła w całych 
Karpatach po I wojnie światowej. Wymusiła ją trudna powojenna sytuacja ludności, 
która zmuszona została aby stać się jak najbardziej samowystarczalną. Tą krótko
trwałą odbudowę pasterstwa wspomógł także wyraźny wzrost cen wełny. W Paśmie 
Babiogórskim liczba wypasanych owiec powróciła do stanu z końca XIX w. W 1922 r. na 
halach: Śmietanowej i Czarnej wypasano łącznie 590 owiec, a w dwa lata później - 620, 
zaś w 1925 r. w 5 szałasach wypasanych było 930 owiec i 100 wołów. Największe
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Ryc. 2. Zdjęcie lotnicze Hali Śmietanowej z 1944 r.
Źródło: archiwum P. Franczaka.

gospodarstwo pasterskie znajdowało się na Hali Śmetanowej położonej na grzbiecie 

Pasma Polic, gdzie 5 pasterzy wypasało 420 owiec. Z kolei najmniej owiec było na 
Hali Kucałowej należącej do mieszkańców Skawicy i Juszczyna, gdzie trzech pasterzy 
wypasało 110 owiec. Jedyny szałas wolarski znajdował się na Hali Syhlec, gdzie wypa
sano około 100 wołów (Kubijowicz 1937). Jednakże wprowadzona w następnych latach 
polityka wielkiej własności, skoncentrowana na intensyfikacji gospodarki leśnej oraz 
zmiana w funkcjonowaniu miejscowej ludności przyczyniły się do niemal całkowi
tego upadku pasterstwa na obszarze Babiogórszczyzny. Ponadto, Polaka Akademia 
Umiejętności jako nowy właściciel babiogórskich lasów wprowadziła rygorystyczny 
zakaz wypasu w lasach (Janicka-Krzywda 2013).

W 1961 r. po raz ostatni użytkowana była Polana Syhlec (Jostowa 1972). W latach 50. 
i 60. tak jak na początku XX w. funkcjonowały jedynie dwie hale: Śmietanowa i Czarna 

(Semkowicz 1968; Grabski 2010). Pod koniec tego 20-lecia zaprzestano jednak wypasu 
na Hali Czarnej, a do początku lat 80. niewielki wypas (około 150 owiec) utrzymał 
się tylko na zarastającej już Hali Śmietanowej oraz na halach Krupowej i Kucałowej 

(Kostuch 1983). Wówczas zaprzestano wypasu także na tych halach i po kilku wiekach
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Fot. 2. Hala Śmietanowa widziana z Zawoi (archiwum 

fotopolska.eu; 1964)

Fot. 3. Widok na Halę Śmietanową z Sokolicy (1367 m n.p.m. 
w latach 20 - 30. XX w. (archiwum BgPN)

Fot. 4. Hala Śmietanowa w latach 80. XX w. 
(fot. P. Krzywda)

Fot. 5. Przy szałasie na Hali Śmietanowej w latach 50.
XX w. (fot. Z. Janicki; archiwum P. Krzywdy)

stałej obecności pasterstwa w Paśmie Polic zanikła działalność pasterska na jego obsza
rze. W Paśmie Babiogórskim od początku lat 80. wypas prowadzono jedynie na Hali 
Barankowej, gdzie pod koniec XX w. wypasano 300 owiec (Franczak 2015).

Na skutek zaprzestania wypasu, na licznych polanach zaczęła postępować w szybkim 
tempie sukcesja leśna, która doprowadziła do całkowitego zarośnięcia wielu polan. Inne 
poddano planowanym zalesieniom. Obecnie z krajobrazu zniknęła już większość daw
nych polan i hal pasterskich na obszarze Pasma Polic, a spośród tych, które się zacho
wały większość pierwotnej powierzchni zachowały jedynie Hale Krupowa i Kucałowa 
(fot. 6). Do niedawna tak wyglądała też Polana Broski, jednak w ostatnich latach bardzo 
intensywnie zarosła, w rezultacie nasadzeń i naturalnej sukcesji leśnej (Franczak 2015). 
Niemal całkowicie już zarosły m.in. Hala Śmietanowa i Polana Putkówka. Na pierwszej
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Fot. 6. Panorama Tatr z Hali Krupowej (fot. A. Dyrcz; 2015)

przeprowadzono w latach 80. XX w. nasadzenia, a druga podlegała naturalnej sukcesji 
leśnej. Całkowicie zarosły i zniknęły z krajobrazu m.in. Polany Piekielnicka i Solnisko.

Powrót gospodarki pasterskiej
W 2009 r. w Pasmo Polic powrócił wypas owiec w wyniku rozpoczęcia wypasu 
w Skawicy - w dnie doliny Skawicy, na zarastających dawnych polach uprawnych, nie- 
użytkowanych od początku XXI w. (fot. 7). Bacówkę wybudowano w dolinie Skawicy 
Sołtysiej przy drodze do Suchej Góry (fot. 8). Z tego miejsca wypas prowadzony jest 
pomiędzy zabudowaniami wsi a granicą lasu, na szerokości około 600-1000 m (od 
doliny Rotni, po potok Latkowski odgraniczający Skawicę od Zawoi). W 2009 r. 
wypasanych tam było 500 owiec. Podczas kolejnych dwóch sezonów liczba wypa
sanych owiec wzrosła do 700 sztuk. Z kolei w latach 2012-2013 ponownie wypasano 
około 500 sztuk owiec. Od roku 2014 nowy baca wypasa tu około 650 owiec. W 2016 r. 
wypas rozpoczęto też na halach Krupowej i Kucałowej, gdzie podczas pierwszego 
sezonu wypasano 100 owiec.
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Fot. 7. Wypas owiec w Skawicy (fot. P. Krzywda; 2016) Fot. 8. Bacówka w Skawicy (fot. P. Krzywda; 2016)

Tradycje pasterskie
Wśród zwierząt hodowlanych przeważały cekle podhalańskie, choć wypasano także 
czarne i siwe polskie owce górskie. Sezonowy (sprowadzający się do kilku letnich mie
sięcy) wypas owiec zaczynał się z końcem kwietnia, a kończył jesienią, najczęściej we 
wrześniu. Rozpoczęcie i zakończenie wypasu wiązało się z uroczystym redykiem (wio
sną przypadał on w dniu św. Wojciecha - 23 kwietnia, a jesienią w dniu św. Michała, 
29 września), podczas którego żegnano rodzinną wieś oraz podejmowano wiele zabie
gów magicznych, mających zapewnić pasterzom i zwierzętom pomyślność na hali oraz 
przysporzyć dóbr materialnych, w postaci paszy dla owiec oraz sera i mleka.

W zespole pasterzy najważniejszą osoba był baca czyli kierownik wypasu odpowie
dzialny za powierzone mu zwierzęta, oddane mu w użytkowanie hale i polany śród
leśne oraz za współpracowników (juhasów i honielników). Głównym jego zadaniem 
było przetwarzanie mleka w oparciu o własny zestaw naczyń pasterskich (Janicka- 
Krzywda 2010), w połączeniu z ochroną mienia przed potencjalnymi zagrożeniami, 
również o charakterze nadprzyrodzonym, jak m.in. złe siły i czary (Ceklarz 2014). 
Bazę i zarazem centrum dowodzenia wypasu stanowił szałas (koliba, buda), będący 
mieszkaniem pasterzy oraz miejscem wytwarzania sera z pozyskanego mleka. Był 
to niewielki budynek wzniesiony na zrąb z cztero- lub dwuspadowym dachem krytym 
dranicami, ewentualnie gontem. Wewnątrz, zazwyczaj tuż przy wejściu, znajdowała 
się watra, czyli stale podtrzymywane ognisko, nad którym podgrzewano mleko zle
wane do miedzianego kotła. W dymie powstałym z watry wędzono sery ułożone na 
specjalnych półkach, zwanych policami lub poleniami. W głębi szałasu, za wykonaną 
z drewna przegrodą, było oddzielne pomieszczenie będące m.in. rolę magazynem dla 
gotowego nabiału.
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Juhasi doili owce dwa lub trzy razy dziennie (w zależności od mleczności zwierząt, 
uwarunkowanej dostępnością paszy), zaganiając je na ten czas do przenośnej zagrody 
(koszaru), w której zamykano zwierzęta również na noc. Uzyskane mleko było przece
dzane, by oczyścić je z ewentualnych ciał obcych (trawy, sierści zwierząt itp.) i brudu, 
a następne zlewane do jednego naczynia - drewnianej puciery. Przystępując do wyrobu 
serów, zwanych oscypkami mleko podgrzewano, nad ogniskiem, dodawano do niego 
podpuszczkę (klag), powodujące jego ścinanie i wytworzenie masy serowej. Powstałe 
gródki sera baca odcedzał za pomocą lnianej płachty (grudzionki) i poddawał dalszej 
obróbce - dzielił na odpowiednie porcje, formował ich kształty, utrwalając je poprzez 
zanurzenie w gorącej wodzie, moczył w gęstym roztworze soli (rosolił) i wędził nad 
ogniskiem, co powodowało zakonserwowanie. Innym rodzajem mlecznego produktu 
był bundz (sfermentowany owczy ser), z którego po zmieleniu i posoleniu, wyrabiano 
bryndze. Ser, a także żentyca (serwatka), spożywana na słodko lub na kwaśno stanowiła 
podstawowe pożywienie pasterzy, uzupełniane czasem o pożywienie dostarczane ze 
wsi, jak ziemniaki czy chleb. Cenionym pożywieniem była zwłaszcza górna, tłusta war
stwa żentycy zwana hurdą. Tę skromną dietę uzupełniano roślinami jadalnymi znajdo
wanymi na polanach i w lasach (Janicka-Krzywda 2008).

Kilkumiesięczna praca na hali z dala od wsi wymagała od pasterzy silnego charak
teru, odwagi i zaradności. Wymuszała odpowiednie przygotowanie zarówno od strony 
posiadanej wiedzy dotyczącej hodowli, umiejętności organizacyjnych i zestawu odpo
wiednich sprzętów potrzebnych na co dzień do pracy, jak i znajomości ziołolecznictwa 
i sposobów odczyniania uroków. Magia pasterska, szeroko omawiana w licznych tek
stach autorstwa Urszuli Janickiej-Krzywdy, stanowiła zespół wierzeń i praktyk opar
tych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych mogących człowiekowi szko
dzić lub pomagać (Janicka-Krzywda, Ceklarz 2014). Przejawiała się ona poprzez liczne 
zabiegi, głównie zakazy i nakazy dotyczące wykonywania poszczególnych czynności 
pasterskich. Wierzono, że od ich ścisłego przestrzegania zależy pomyślność na hali, 
zdrowie, a niekiedy nawet i życie pasterzy oraz powierzonego im stada.

Podsumowanie
Czynne obecnie szałasy pasterskie w Paśmie Polic znajduje się w Skawicy przy drodze 
prowadzącej na Suchą Górę na tzw. Pośredniej Młace oraz na Hali Kucałowej, z któ
rej wypas prowadzony jest także na sąsiedniej Hali Krupowej. Jednak w przeszłości 
na obszarze całego pasma było znacznie więcej zabudowań związanych z pasterstwem 
i gospodarką prowadzoną na odległych od wsi polanach. Ich pozostałości przetrwały
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Fot. 9. Letnia к na Błędnej w Zawoi (fot. P. Krzywda) Fot. 10. Letniak na Polanie Banaśka
(fot. P. Franczak; 2011)

Fot. 11. Kamienny szałas na Hali Śmietanowej w okre
sie międzywojennym; dziś zachowane są po nim jedy
nie pozostałości murów w lesie (archiwum P. Krzywdy)

do dnia dzisiejszego. Dobrze zachowane letniaki wznoszą się na Polanie na Biedzie, 
Polanie Patorecznej (Markotnej) (wszystkie w Skawicy), w Zimnej Dziurze, Polanie 
Kossakówka, Polanie Błędna (fot. 9) (wszystkie w Zawoi), Polanie Banaśka (fot. 10), 
Polanie Kostuśka (wszystkie w Sidzinie). Ruiny dawnych zabudowań pasterskich znaj
dują się na Polanie Matyjostkowej (w Bystrej) oraz Polanie Sudorowej (w Skawicy) oraz 
na Hali Śmietanowej (fot. 11). Nie ma już natomiast śladów dawnych zabudowaniach 
pasterskich m.in. na Polanie Broski ani na Polanie Słonecznej na Śmietarniaku.
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