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Zapraszamy Państwa do spędzenia niepowtarzalnych chwil  
z kapelą góralską i brygadą zbójnicką  Karpackie Zbóje! 

 
 

Zagroda z owcami na twojej imprezie! 

 
Jako nieliczni w Polsce jesteśmy w stanie zbudować przenośną zagrodę dla owiec, tzw. koszar 
w dowolnym miejscu w Polsce i nie tylko. Jeśli organizujesz imprezę w jakikolwiek sposób 
nawiązujący do tradycji góralskich czy zbójnickich zadzwoń do nas pod nr. + 48 609 789 879. 
Przyjedziemy właśnie do Ciebie, przywieziemy owieczki i zbudujemy dla nich zagrodę. Zagroda 
będzie stanowić nie lada atrakcję na pikniku rodzinnym, dożynkach czy innej imprezie 
plenerowej. Gwarantujemy profesjonalizm i całkowite bezpieczeństwo podczas imprezy. Nad owcami  

w zagrodzie będzie czuwał doświadczony baca i brygada zbójników Karpackie Zbóje.  
 
Koszar był jednym z głównych elementów gospodarki pasterskiej (tzw. szałaśnictwa). Stawiano go 
na halach górskich na czas wypasu zwierząt w górach. Owce zaganiane były do zagrody na noc (aby 
chronić je przed wilkami) i w czasie złych warunków pogodowych (np. by nie rozbiegły się podczas burzy  
z piorunami). Do koszaru spędzano również czasami owce do dojenia. Wówczas posiadał otwory, przez 
które kolejno wypuszczano owce. Istniały też koszary przeznaczone wyłącznie do dojenia owiec, nazywano 
je strągami. Co jakiś czas, gdy owce swoimi odchodami wystarczająco użyźniły obszar pastwiska objęty 

koszarem, był przestawiany w inne miejsce. 

 
Baca albo juhas podczas wpuszczania i wypuszczania zwierząt owce liczyli (cytali). Ciekawostką 
jest, że baca nigdy nie liczył owiec za pomocą palca. Wierzono bowiem, że może to spowodować złamanie 
nogi przez owce. Dlatego też baca do liczenia, jeżeli już musiał, używał laski lub kapelusza. 
 
Słowo pochodzi z języka wołoskiego (por. rum. coşar – "stodoła, obora"). Prawdopodobnie od niego 
wywodzą się nazwy geograficzne: Koszary, Koszarawa, Kosarzyska, Koszarzyska, Koszarki, Koszariszte 

(Dwerniczek), Košarisko. W słowackich Tatrach słowo koszar oznacza nie tylko zagrodę dla owiec, ale 

również szałas lub kolebę pasterską. 

 
Za udział w naszych zbójnickich imprezach są przewidziane liczne zbójnickie gadżety, które sami 
produkujemy oraz nagrody w postaci pamiątek regionalnych, certyfikaty zbójnickie, tzw. zbójeckie glejty 
bezpieczeństwa oraz zbójnicki dukat  na szczęście dla uhonorowania najważniejszych 
postaci Twojej imprezy. Niniejszy program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań. 

 
 

 

Kozdy z Wos jak prawdziwy zbójnik będzie musioł sie wykozać sprytem, inteligencjom, 
sprawnościom fizycnom i łodwagom. Tak zeby ze swoim łupem, plecokiem pełnym 
harnasiowych wrażeń, wrócił scośliwy ku chałupie i zeby sławił gorolskom ślebode! Hej! 
 

Rezerwacja zagrody z owcami 
 

Wszystkie usługi na zapytanie z indywidualną kalkulacją! Skorzystanie z odpowiednich atrakcji 

wymaga wcześniejszej rezerwacji, której można dokonać w siedzibie Zbójnickie Group przy ul. Jana III 
Sobieskiego 7, 34-300 Żywiec lub pod nr tel./fax 033 475 96 52 lub + 48 609 789 879 lub pisząc maila: 
marketing@zbojnickie.pl  
 
Dane do przelewu: 
 
ZBÓJNICKI SZLAK LESZEK MŁODZIANOWSKI 
34-300 ŻYWIEC 
Ul. Jana III Sobieskiego 7 

NIP: 553 – 230 – 63 – 40 
REGON: 240 745 145 
 
KONTO BANKOWE ZŁOTÓWKOWE ING BANK ŚLĄSKI 
Nr. 84 1050 1070 1000 0023 2267 3688 

 
 

Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Woj. Śląskiego nr. 944 

                               Gwarancja ubezpieczeniowa AXA nr. 01.281.630 

 

                        Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! 

 

                                    Dołącz do Karpackich Zbójów! 

 

                                         Zapraszamy do zabawy! 
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