
Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny wróciły tam, gdzie odbywały się po raz 
pierwszy i drugi. Na kilka godzin zbójnickie święto wzięło w posiadanie Karczmę Góralską i 
wypełniło ją swoją muzyką, śpiewem i smakiem. Od hucznego wystrzału z armaty do 
ostatniej porcji ocenionej przez jury konkursu  – święto gwarne i huczne, w sobotę 9 lipca 
odbyło się już po raz szósty.  
 
Przy stołach pod drzewami  
 

Każda lokalizacja takiego rodzaju imprezy ma swoje zalety i wady. Specyfika 
Mistrzostw wymaga łączenia stanowisk konkursowych i sceny dla muzyki, ustawienia stołu 
dla jury oceniającego smak potraw - i stołów dla zwykłych obserwatorów i smakoszy. Obie 
te przestrzenie są ważne, a rywalizacja kucharzy jest tylko dodatkiem do właściwego Święta 
Baraniny – o czym przypominał podczas otwarcia imprezy Piotr Szczygielski. Samo jedzenie 
zaś ma być pretekstem do spotkania się przy stole.  

- Świętujemy przecież nie samą Baraninę, ale swoją wzajemną obecność – mówił dr 
Marek Rembierz. - W ten sposób możemy powrócić do dawnych, rytualnych funkcji jedzenia, 
jako kultury bycia ze sobą.  

- Kiedyś wieś  żyła jak jedna rodzina – mówi prof. Daniel Kadłubiec. - Nie było 
murów odgradzających  sąsiadów, wszyscy pozdrawiali się i nazywali „cioteczkami” lub 
„ujcami”. Zimowymi wieczorami schodzili się na „szkubaczkach”, „czychraczkach” 
(obróbka wełny) i innych okazjach, które wykorzystywano także do śpiewania i opowiadania 
tego, co kto słyszał, widział, przeżył. To był naturalny i najwartościowszy przekaz kulturowy 
– od człowieka do człowieka, który kazał być razem, cementował związki między ludźmi.  

Współcześnie jemy najczęściej szybko, w samotności i głównie dla zaspokojenia 
głodu.  Dzięki ofercie sklepów, coraz częściej możemy w naszych domach docierać do 
smaków z całego świata. Z drugiej strony, turyści, którzy wyjeżdżają na wakacje, z reguły 
starają się próbować lokalnych potraw miejsca, w którym się znajdą. Chcą go 
„posmakować” - tutaj w górach smakiem miejsca są potrawy z baraniny.  
Są one także daleko poza trendami fast food, bo po prostu trzeba na nie trochę poczekać.  
- Kiedy ktoś kupi mięso, musi zaczerpnąć informacji przede wszystkim dotyczących 
marynaty i czasu obrabiania termicznego – mówił jeden z zawodników, Marek Lechowicz. - 
Nowe techniki to przede wszystkim niskie temperatury. My tutaj robiliśmy to w 80 stopniach, 
można nawet w 62.  Jednak to baranina pieczona długo na niskiej temperaturze zachowuje 
najlepszą zwartość i ma najwięcej walorów smakowych.  
 
Przy stanowiskach profesjonalnych 
 

Możliwość podejścia do mistrzów kucharskich i zadawania im pytań dotyczących 
potraw wykorzystało wielu gości. Liczyły się konkretne szczegóły: obróbka marynata, zioła. 
Sami kucharze byli tym zainteresowaniem zaskoczeni – pozytywnie. 
Startowało 9 drużyn w trzech turach. Każde przygotowywanie potrawy przez 80 minut było 
swoistym  przedstawieniem. Pokaz był oceniany przez osobne jury techniczne, więcej 
punktów (70 na 100) przyznawało jednak jury degustacyjne, bo smak potraw jest 
najważniejszy, dawał 40 punktów na 100. Oceniany był też dobór składników, wygląd i 
aranżacje potraw.   

W skład jury wchodziły osobistości sławne, znane w kulinarnych kręgach. 
Przewodniczącym był w tym roku Francuz, Jean Alfons Ange Bos, szef Euro - Togues 
International (ETI), Kucharskiej Wspólnoty Europejskiej, która istnieje od 1986 r.. Z 



Niemiec przyjechał Wolfgang Menge, obok zasiadali: przewodniczący Beskidzkiego Klubu 
Kulinarnego Wiesław Wróblewski, Piotr Paweł Malewski z firmy STALGAST, Grzegorz 
Komendarek, Carlos Gonzales Tejera, Leszek Makulski i inni. Wygrana dawała kwalifikację 
do finału Kulinarnego Pucharu Polski, najbardziej prestiżowego konkursu w kraju.  
 
Mit pasterski – owcza rzeczywistość 
 

Ważnym aspektem imprezy jest szersza niż cykliczne święto akcja przywracania i 
promowania kultury pasterskiej w naszym regionie. Jej przywoływanie odbywało się 
poprzez opowieści, które snuł zaproszony prof. Daniel Kadłubiec, wielki znawca tematu. 
Mówił, jak to Wołosi („Wałasi”) przywędrowali na Śląsk Cieszyński pod koniec XV w. Ich 
obecność przetrwała chociażby w nazwach: szałas, juhas, baca – te i inne „nasze” słowa 
pochodzą z języka wołoskiego. Tradycję przechowuje muzyka.  

- Lud wołoski był wędrowny i swoje wpływy kulturowe zostawił w wielu krajach – 
mówił prof. D. Kadłubiec. - Z tego wynika, że również pieśniczki z tymi Wołochami 
wędrowały, że czasem są wspólne, że my śpiewamy podobnie, Morawianie i Słowacy 
śpiewają podobnie. Wszyscy żyjemy w Karpatach i mamy podobną duszę. To jest nasze 
wspólne bogactwo, wspólne dobro. Pieśni migrowały, przenosiły się z regionu do regionu. 
Czasem tylko melodia wędrowała – a my dorabialiśmy swoje słowa, czasem i słowa 
docierały te same. Taka pieśń „Grónie nasze grónie, śląska ty ozdobo”: to jeden z tych 
skarbów! A te skarby mówią nam, skąd idziemy, dokąd idziemy, jaką mamy duszę.  

Profesor ilustrował swój wykład śpiewem. Pomagał mu Kazo „Nędza” Urbaś ze 
swoimi towarzyszami. W kilku wersjach językowych śpiewał zespół „Tekla Klebetnica” z 
Ustronia, na czele Zygmunt Czupryn, oprócz tego zespół „Wałasi” z liderem Zbigniewem 
Wałachem. Całą imprezę prowadził skrzypek i animator kultury góralskiej na Zaolziu – 
Andrzej Niedoba. Przedstawiciele  góralskiej muzyki zostali uhonorowani nagrodami 
ufundowanymi przez zbójnicę Agatę Czudek.  

Znawców owczarstwa reprezentował dr Michał Milerski z Pragi, który odtwarza w 
Nydku stado owiec czystej rasy wędrownych - wałaszek (teraz owca górska). Z kulturą 
regionu związany był konkurs plastyczny dla dzieci (tematem była karczma), odbył się pokaz 
strzyżenia owcy (Karolina i Karol Zorychtowie z Dzięgielowa),  gra na trombicie. Co 
ważniejsze punkty programu zaznaczały wystrzały z pistoletów zbójnickich. Były owcze sery, 
a także regionalne produkty firmowane polsko-czesko-słowacką marką „Gorolskiej 
Swobody”.  
 
Baranina jest tematem 
 

Krzysztof Bobola i Marek Lechowicz z Zamku Dubiecko brali udział w wielu 
konkursach kulinarnych, również w Pucharze Polski; na Mistrzostwach w Podawaniu 
Baraniny byli po raz pierwszy.  
- Zasady były jasne, wysłaliśmy przepisy do 30 czerwca, a potem było 9 dni na 
przygotowanie się, opracowanie dania. Po wysłaniu zgłoszenia mamy jeszcze dystans do 
tego przepisu, bo nie wiemy, czy się zakwalifikujemy. Zawsze zgłoszenie wygląda trochę 
inaczej, a wszystko przerabiamy tuż przed startem. Bo tak powinno być: jeśli to ma być 
konkurs, pokaz, to nie trzymamy się sztywno receptury, staramy się wszystko przemyśleć, 
dopracować, zmienić. Szukamy jeszcze lepszego smaku. 

Jak twierdzą kucharze, każdy region ma swoje smaki, które trzeba odkryć. Pstrągi czy 
dziczyzna, kuchnia regionalna albo dworska – produkty, które wyznacza im konkurs, 



traktują jako temat wyzwania. 
- Nie zwracamy takiej wielkiej uwagi na to, jak wygląda danie – mówi K. Bobola. - 

Położony na talerzu kwiatek, zerwana porzeczka, marchewka nadziana marchewką, czy to 
coś dodaje do smaku? To jest nieprzerobiony temat. Wizualnie bardzo ładnie, ale nic nie 
wnosi do dania. Liczy się mięso: odpowiednio doprawione i przyrządzone.  

Smak próbowały oddać nazwy potraw. Dania były przyrządzone z wielką inwencją, 
ci, którzy nie mieli możliwości spróbowania, mogli posłuchać: o baraninie na salsie 
pomidorowej, z cukinią nadziewaną borowikami i serem kozim, zapieczonej w bekonie i na 
dodatek marchewka z ziołami.  Ekipa słowacka podała - grzbiet barani wypełniony chlebem 
domowym, napełniony czosnkiem, cebulą, śmietaną i smalcem, zawinięty w orawską 
słoninę, obok mielona pierś kurczaka ze śmietaną, dosmaczona solą i przyprawami 
korzennymi, a dalej ziemniaki po gazdowsku, czyli pieczone na bulionie z wołowiny, z 
czosnkiem, tymianem i słoniną. Do tego purre z zielonego groszku: śmietana, sól i 
przyprawy, ćwikła gotowana w winie z czerwonych porzeczek.  Z kolei zwycięzcy, Vendi 
Culinary Team z Warszawy - Michał Górecki i Artur Wawer – przyrządzili grillowany 
comber jagnięcy na sosie pokrzywowo-jarzębinowym w asyście kulebiaka ze szpinakiem i 
bryndzą, młodymi armelizowanymi karotkami i groszkiem cukrowym.  
 
Baranina jest dla każdego  
 

Niektórzy obserwowali cały proces przygotowywania potrawy, potem zaś mogli 
licytować danie, które im się spodobało. 
- Pewien pan nie mógł uwierzyć, że mięso, które jadł od nas, to była mrożona baranina 
nowozelandzka – mówił K. Bobola. - On ma tutaj dostęp do świeżego mięsa i jak to musi 
smakować ze świeżej baraniny, którą obserwować można wręcz od hodowli.  

Kucharze pytani o bardziej tradycyjne niż ich konkursowe receptury, opowiadają na 
przykład tak: 
- Comber jagnięcy marynowany, mielone okrawki z jagnięciny, pieczone w siatce 
tłuszczowej z borowikami – jako nadzienie do combra, do tego sos pieczeniowy i kasza. To 
danie, które nie stanowi wielkiego wyzwania i które każdy może zrobić sobie samemu. 
Największym problemem jest zwykle czyszczenie, które musi być bardzo dokładne, każda 
błonka obcięta. Jeśli zostawi się błony, to nie ma możliwości, żeby mięso się dobrze 
przegryzło przy pieczeniu. Dlatego kupiony musi być jak największy element..  
Dla chętnych na miejscu czekały m.in. kiełbasy, sznycle, szaszłyki, steki – ustawiały się po 
nie długie kolejki. Wiesław Wróblewski, przewodniczący Beskidzkiego Klubu Kulinarnego, 
polecał przede wszystkim kwaśnicę na jagnięcinie. A jako przepis tradycyjny proponował 
dobrze zabejcowanego pieczonego barana w asyście kiszonych ogórków.  
 
Owcza rzeczywistość – prestiż Mistrzostw 
 

Ponad wszystkimi wydarzeniami, w rozmowach i wypowiedziach gości toczyły się 
przy stołach  dyskusje.  Mówiono o problemie przywrócenia owiec na beskidzkie hale, o 
sposobach na baraninę w zwykłych domach, o znajomości słów tradycyjnych pieśni. O 
wszystkim, co interesuje też Radę Zbójnicką Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim, 
głównego organizatora. Na czele Wielki Zbójnik Jan Sztefek, który jest pierwszym sprawcą 
całego przedsięwzięcia: 

- To wielkie wyzwanie, żeby skupić wszystkich tutaj, w tym miejscu i przeprowadzić 
imprezę. Na początku jest najgorzej, ale potem to jakoś idzie. Bo Mistrzostwa opierają się 



na stałych, sprawdzonych osobach, na które mogę liczyć i które co roku pomagają. 
Baranina ma swój klimat. Ma swój prestiż, na miejsca w jury jest wielu chętnych. Staramy 
się utrzymać dobrą markę, nie dopuścić do przekrętów w konkursie ani do tandety w całej 
imprezie.  

Współorganizowali Mistrzostwa w tym roku: Stowarzyszenie Euro Togues Polska, 
Beskidzki Klub Kulinarny, firma STALGAST, Urząd Miasta Ustroń. Marka Baraniny istnieje 
pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Starosty 
Cieszyńskiego Czesława Gluzy i Burmistrza Miasta Ustronia Ireneusza Szarca.  
Maria Kulis  


