
Rada Zbójnicka Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim  informuje, że 
dnia 9 lipca 2011 r. w sobotę od godz. 12 odbyły  się w Ustroniu w Karczmie 
góralskiej przy ul. Nadrzecznej : 

 VI Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny  
   czyli Święto Baraniny – Ustroń 2011  
w ramach Kulinarnego pucharu Polski.  

 Impreza jest cyklicznie  organizowana przez Gromadę Górali na Śląsku 
Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu  
http://www.gorale.ustron.pl/   
wspólnie z: 
Stowarzyszenie Euro Togues Polska – Mistrzowie kuchni na rzecz zdrowej 
żywności 
http://www.eurotoques.pl/index.php?id=1&submenu=104  
i Beskidzkim Klubem Kulinarnym 
http://www.beskidzkikk.pl/ 
 

 Wspomagali nas finansowo Urząd Miasta oraz sponsorzy i ludzie dobrej 
woli.  

Patronat objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki,  
Burmistrz Miasta Ustronia Ireneusz Szarzec i Starosta Cieszyński Czesław 
Gluza.  

BARANINA jest konkursem najbardziej prestiżowego konkursu w Polsce – 
Kulinarnego Pucharu Polski. Zwycięska ekipa Mistrzostw będzie brała 
automatycznie udział w finale w/w konkursu 13 września br w Poznaniu. 

Imprezę otworzyli z hukiem armaty i strzałami z pistoletów: Starosta 
cieszyński Czesław Gluza, który nie opuścił ani jednego Święta baraniny, 
Burmistrz Miasta Ireneusz Szarzec, Jean Bos – Szef Euro – toques Polska,  
Jan Sztefek Wielki zbójnik, główni organizator tej imprezy, oraz Andrzej 
Wojcieszek, Zbójnik najpotężniejszy w obecności wielu znakomitych gości. 
Przed wypowiedziami powyżej wymienionych dał popis gry na rogu pasterskim 
tradycyjnie już 9 – letni Kacper Darmstaedter z Ustronia.  
 

Jury 
Skład: 
Przewodniczący jury – Jean Bos 
Komisaryczny koordynator  Mistrzostw - Piotr Szczygielski 
Koordynator jury – Wiesław Wróblewski 
Jury techniczne: 
Waldemar Hołówka – przewodniczący 
Jacek Dutka 
 
Jury profesjonalne: 



Jean Bos – Przewodniczący 
Janusz Skrobot – sekretarz 
Grzegorz Komendarek, Wolfgang Menge, Carlos Gonnzales Tejera 
Jury VIP 
Paweł Malewski – przewodniczący 
Leszek Makulski – sekretarz 
Janusz Matczak, Maciej Kołodziejczyk, Jan Sztefek 
 
Udział w Mistrzostwach wzięły ekipy z Polski, Czech i Słowacji.  
 
Wyniki VI Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 
 
Kulinarny Puchar Polski -VI Mistrzostwa Polski w podawaniu 
baraniny 
W ramach Święta baraniny 
 
 I miejsce Vendi Culinary Team - Warszawa  - Michał Górecki i 
Artur Wawer, która obroniła tytuł z tamtego roku.  
grillowany comber jagnięcy na sosie pokrzywowo-jarzębinowym w asyście 
kulebiaka ze szpinakiem i bryndzą , młodymi karmelizowanymi karotkami 
i groszkiem cukrowym 

 
II miejsce GastroArt Team - Garwolin  - Marek Rybacki i Zbigniew 
Łęgowski 
jagnięcina w sosie leśnym na mamałydze ze szpinakiem 
 
III miejsce Moravia Team - Republika Czeska - Karel Drápal i Jan 
Jakeš 
wariacja morawska - comber jagnięcy w mundurku ze śmietankową 
cebulka 
  
Jak skomentował mistrzostwa Carlos Tejera  Gonazales, poziom był 
niezwykle wysoki, ale zrozumienie dla jagnięciny miały większe 
ekipy z środkowej niż południowej Polski i zagranicy.  

Wszystkie ekipy otrzymały nagrody od sponsorów, najlepsi  stosowne 
puchary. 

Nagrody, dyplomy i puchary wręczyli organizatorzy a w imieniu władz 
miasta p. Bogusława Rożnowicz- Przewodnicząca Komisji Kultury… Rady 
Miasta.  

.  



Impreza, którą organizowaliśmy po raz szósty,  ma za zadanie 
odtworzenie owczarstwa na naszym terenie, w tym ratowanie polan górskich 
przez reklamę i poprawienie prestiżu baraniego mięsa, przygotowywanego przez 
ekipy kucharzy z renomowanych restauracji, którzy wystartowały w 
Mistrzostwach   - ocenianych przez szefów kuchni najlepszych polskich 
restauracji należących do Euro – Togues oraz wybitnych znawców sztuki 
kulinarnej.   

Jak na zbójników przystało, imprezę rozpoczęto i zakończono wystrzałem 
armatnim z armaty Czesława Kanafka, a ważniejsze  zdarzenia kwitowano 
strzałami ze strzelb i pistoletów  jego i jego towarzyszy.  

Promowaliśmy wybitne osobowości Śląska cieszyńskiego. Największą 
furorę zrobił  prof. Daniel Kadłubiec, który pomimo przeziębienia przybył z 
tajemniczą karteczką, którą podał Kazowi Urbasiowi z zespołu TORKA i zrobili 
momentalnie show, którego organizatorzy się nie spodziewali. Pan Prof. z Torką 
zrobił przegląd pieśniczek związanych z tematyką góralską a Prof. śpiewał  
pieśniczki po czesku, słowacku no i po naszymu a także drugim głosem.  Prof. 
przybliżył też widzom historię kultury  związanej z pasterstwem owiec, a koniec 
bez problemu zmusił widownię do zaśpiewania „Szumi jawor szumi”.   

 
Sensacją było ręczne strzyżenie owcy w wykonaniu Karoliny i Karola 

Zorychtów  z Dzięgielowa. Spokój i potulność owcy był niezrozumiały dla 
widowni.  

O zwyczajach i tradycjach owczarskich na Śląsku cieszyńskim mówił 
pięknie z Andrzej Niedoba z Mostów k/Jabłonkowa.. Pokaz klagania syra, czyli 
wyrobu sera owczego zrobił w pięknej oprawie Piotr Kohut z Koniakowa – 
Prezes Oddziału Górali Śląskicj Związku podhalan, który tym razem wystąpił w 
roli baczy, wraz Edwardem Krystą z Ustronia.   

Od początku do końca mimo wielkiego upału obecny był 85 – letni Jan 
Śliwka z Ustronia spod Grapy wraz z małżonką, który krótko przed 
zakończeniem powiedział o przyczynach zaniku pasterstwa, nad czym bolał 
bardzo. 

Osobnym blokiem, który równoważył popisy mistrzów kucharskich były 
popisy kapel. Mimo słońca i upału grały natchnione. Słuchacze byli zachwyceni 
i często padały pytania, czemu ich nie ma w TV i radiu. A grały:  

Kapela TORKA – Kazo Nędza Urbaś 
Kapela WAŁASI – Zbyszek Wałach 
Tekla Klebetnica – Zygmunt Czupryn 
oraz PONIEWIERKA i Gronicki z Żabnicy.  
 

Statuetki Rady zbójnickiej za wybitny wkład w rozwój muzyki góralskiej, 
ufundowane przez Agatę Czudek, Zbójnicę honorową Gromady Górali 
otrzymali: 

Prof. Daniel Kadłubiec – Wybitna postać, której przedstawiać nie trzeba 



 
Andrzej Niedoba – świetny skrzypek,  wybitny animator kultury góralskiej 
na Zaolziu 
Kazo Nędza Urbaś – świetny skrzypek,  wybitny animator muzyki 
góralskiej i neofolkowej, który wraz z zespołem „Torka”i przyjaciółmi 
zapewnia oprawę muzyczną całej imprezy  
Zbyszek Wałach – świetny multiinstrumentalista, lutnik,  kompozytor, 
lider zespołu kultowego zespołu „Wałasi”, wychował dziesiątki muzyków.  
Zygmunt Czupryn – przedstawiciel młodego pokolenia wyznaczający 

wysokie standardy dla konkurujących z jego kapelą muzyków.  
Dużym powodzeniem cieszył się Konkurs plastyczny dla dzieci, pt: 

Karczma”, przeprowadzony perfekcyjnie przez Joannę i Marcina Pyków i 
Zbigniewa Niemca. Dzieci cieszyły się z pięknych nagród. 

Były też i Stoiska rzemiosła ludowego zorganizowane przez „Gorolską 
swobodę”. 
Na imprezę przybyli fachowcy z branży owczarskiej m.in. prof. Bronisław 

Borys z Instytutu Zootechniki w Kołudzie k/Inowrocławia, Michał Milerski z 
Pragi, mający rodzinę w Nydku, z którą przybył w stroju regionalnym i inni. 

 
Talentem oratorskim popisywał się dr Marek Rembierz, znany jako 

Zbójnik, Gazda filozof, doktor niezbadany, który jest znany z pięknych wykładów 
z filozofii, a na tej imprezie z humorem prowadził licytacje i z wielkim 
znawstwem i swadą mówił o filozofii Święta baraniny, o zbójnictwie, o 
tradycjach, sztuce kulinarne, zastępując dzielnie brak niespodziewaną 
nieobecność prowadzącego. Otrzymał oferty prowadzenia innych imprez.  

Nadto Tytuł Zbójnik honorowego wraz z obuszkiem od Rady Zbójnickiej 
Gromady Górali na Śląsku cieszyńskim otrzymali: 
Jean Bos, Tomasz Brachaczek, Roman Langhammer Wolfgang Menge,, dr 
Michał Milerski i Wojsław Suchta 

 
Na miejscu były gotowane:  zupa zbójnicka na baraninie oraz barany na 

rożnie, przyrządzane były potrawy z jagnięciny (mięso było  z naszego terenu). 
Dania z jagnięciny mimo upału rozeszły się błyskawicznie.  

Specjalny pokaz wykonania dań z jagnięciny  zrobili Rafał Dorociuk, 
Marek Galica i Paweł Pajerski Ten ostatni w stroju regionalnym) -wszyscy z 
Zakopanego 

Gastronomię dla publiczności wziął na siebie właściciel „Karczmy 
góralskiej” Henryk Brachaczek.  

Nad całością czuwał Jan Sztefek – Wielki Zbójnik, szef Rady Zbójnickiej 
Gromady Górali na Śląsku cieszyńskim.  

 
Opracował na podstawie materiałów Piotra Szczygielskiego: Jan Sztefek 


