
PTTK Oddział Mysłowice zaprasza w dniu 28 września na wycieczkę 

krajoznawczą w trakcie której poznamy  pasterski zwyczaj. To 

ROZSÓD OWIEC 

który, kończy letni wypas owiec na góralskich pastwiskach. Jak nakazuje tradycja, na świętego 

Michała (29.09) następuje rozsód owieczek, które schodzą z hal do wioski, a tam bacowie rozliczają 

się z gazdami i pasterzami po 5-ciomiesięcznym wypasie. Na Stecówce tradycyjny rozsód owiec 

odbędzie się w niedzielę 28 września 2014 u bacy Henryka Kukuczki. Wydarzenie będzie okazją do 

obcowania z żywą tradycją góralską oraz do posmakowania pasterskich przysmaków, tj.: gulasz z 

baraniny, owcze sery, placki owczarskie ze szpyrkami, czy kiełbasę z baraniny. Nie zabraknie też 

występów lokalnych zespołów regionalnych. 

Miłośnikom wędrówek górskich zaproponujemy przejście piesze na trasie 

Stecówka – Gańczorka (909m n.p.m.) – Koczy Zamek. 

PROGRAM 

28 września (niedziela) – spotkanie uczestników  o godz. 800  w Mysłowicach ul. 
Powstańców, rejon stacji PKP, Poczty Głównej. Przejazd autokarem na trasie 
Mysłowice, Wisła, Przełęcz Kubalonka, Szarcula. Stąd rozpoczniemy wędrówkę 
pieszą czerwonym szlakiem do schroniska na Stecówce. Tu od około godz. 1200  
odbędzie się „rozsód owiec”, kierowany przez bacę Henryka Kukuczkę. 
Impreza będzie trwała około 2 godzin. Powrót do Szarculi. Stąd grupa 
przejedzie autokarem przez Istebną, Koniaków pod punkt widokowy Koczy 
Zamek. Miłośnicy wędrówek górskich natomiast przejdą na trasie Stecówka – 
Gańczorka (909m n.p.m.) – Koczy Zamek. Spotkanie obu grup przy karczmie 
„Pod Ochodzitą”. Powrót autokarem do Mysłowic. Planowany przyjazd na 
godzinę 2000. 

 
 
CENA;   45 zł członkowie PTTK    35 zł członkowie SKKT,   55  zł – pozostali. 
 
ŚWIADCZENIA;  przejazd autokarem, NNW, opieka przewodnika na całej 
trasie wycieczki. 
WE WŁASNYM ZAKRESIE;   opłaty za zwiedzane miejsce, wyżywienie.  

Szczegółowe informacje w biurze PTTK O/Mysłowice przy ul. Armii Krajowej 22 lub na stronie 
www.myslowice.pttk.pl     Biuro czynne we wtorki i czwartki od godz. 1300 do 1700.  Tel/faks 32 2225606. E-mail: 
pttkmyslowice@poczta.onet.pl  Składka roczna ulgowa dla uczących się (do 26 lat), opiekunów SKKT, osób z 
orzeczoną niepełnosprawnością oraz  bezrobotnych wynosi 20 zł, ulgowa dla emerytów i rencistów wynosi 25 zł. 
Składka  normalna wynosi 40 zł. W przypadku nowo występujących obowiązuje wpisowe w wysokości 6 zł dla 
składki ulgowej i 10 zł dla składki normalnej.  


