
O Święcie baraniny i VII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w 
podawaniu baraniny 11 sierpnia 2012 r. w Ustroniu w Karczmie góralskiej 
 
Relacja  

UŜyliśmy nawet armaty, pistoletów na czarny proch, by rozpędzić chmury 
z deszczem, ale to nie pomogło.  Deszcz padał i padał, a mimo to w Karczmie 
góralskiej zjawiło się setki ludzi z całej Polski, ale teŜ i z zagranicy, (w hotelach 
w ten weekend nie było wolnych miejsc), którzy mimo tak fatalnej pogody, 
przyjechali do Ustronia, przyszli i zmokli, a mimo to byli zadowoleni, a 
niektórzy zachwyceni. 

A zaczął punktualnie o godz. 12 VII Święto baraniny niezrównany w 
promowaniu kultury góralskiej Stanisław Jaskułka - roli konferansjera imprezy, 
który zaprosił „na scenę” organizatorów i gości. Sygnał do rozpoczęcia imprezy 
dał 10 letni Kacper Darmstaedter na rogu pasterskim, co robi ok. 3 lat. Słychać 
było, Ŝe siła jego dmuchania w róg z kaŜdym rokiem jest większa. Po nim 
krótko wystąpił Jan Sztefek, sprawca tej imprezy, a następnie w ciepłych 
słowach o idei Święta baraniny mówił poseł Sejmu RP Czesława Gluza, który 
nie opuścił ani jednej Baraniny, a bywał na niej w roli Naczelnika Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta Ustronia, potem jako Starosta cieszyński i w 
końcu jako poseł. Obecny był Starosta cieszyński Jerzy Nogowczyk, 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Marzena Szczotka (w pięknym stroju 
cieszyńskim), Z-ca Burmistrza Miasta Ustronia Jolanta Krajewska Gojny, 
współorganizatorzy Leszek Makulski, Wiesław Wróblewski Prezes 
Beskidzkiego Klubu Kulinarnego, właściciel Karczmy góralskiej, Był rzecznik 
tej imprezy a jednocześnie opiekun VIPów NajpotęŜniejszy zbójnik Andrzej 
Wojcieszek, był oczywiście Zbójnik Gazda filozof doktor nieobadany Marek 
Rembierz, Prezesi 90-letniego Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP – 
Janusz Rodziewicz i Piotr Ziemann, którzy reprezentowali bardzo skromny 
Fundusz Promocji Mięsa Owczego przy Agencji Rynku Rolnego, byli 
profesorowie Roman NiŜnikowski i Bronisław Borys, przewodniczący jury 
degustacyjnego Krzysztof Gawlik i Paweł Malewski warz z członkami jury. 

Całe to towarzystwo przeszło następnie do armaty mistrza Czesława 
Kanafka, którego armaty grały we wszystkich filmach a i stoją na Jasnej górze i 
w innych punktach obronnych, którą odpalił poseł Czesław Gluza, a zbójnicy 
oddali salwę honorową z replik starych pistoletów. To strzał z armaty przy 
dźwięku muzyki góralskiej w wykonaniu kapeli Kaza „Nędzy” Urbasia – 
TORKA,   był  sygnałem rozpoczęcia zmagań kucharzy, natomiast na scenie jak 
co roku śpiewała na rozpoczęcie święta, wielce zasłuŜona dla tej imprezy grupa 
śpiewacza GRONIE z Wisły, z repertuarem znanym tylko nielicznym starym 
góralom, owczarsko – zbójnickim.  

Niedobra prognoza pogody sprawdziła się i stad organizatorzy byli 
zdziwieni duŜą grupą widzów, która przybyła  w samo południe do karczmy. 
Meldowali Wielkiemu zbójnikowi, Ŝe specjalnie przyjechali na Baraninę, Ŝe są 



po raz któryś. Na scenie przeplatała się muzyka z komentarzami i informacjami 
Stanisława Jaskółki, którego wiedza na temat owczarstwa, jagnięciny, górali, 
zbójników wydawała się nie mieć końca.  

Pierwsze ekipy kucharzy przygotowywały wymyślne potrawy, pasujące 
raczej do kuchni dworskiej, aniŜeli zbójnickiej, mimo padającego deszczu, który 
wdzierał się przez namioty.   

Przy wejściu na teren Karczmy rozstawili się pod namiotami artyści i 
rzemieślnicy. Stoisko z obrazami prezentował artysta malarz Stanisław Sikora, 
na których to obrazach królował pejzaŜ gór okolicznych. Prace Stanisława 
Sikory były teŜ prezentowane na ścianie karczmy, gdyŜ były to obrazy w ilości 
6 sztuk, przeznaczone dla 3 zwycięskich ekip, z owcami jako temat główny, a 
ufundowane przez  Fundusz Promocji Mięsa Owczego przy Agencji Rynku 
Rolnego. 

Po godz. 13. rozpoczęło się na 1- szym piętrze karczmy, a wiec na 
wyŜszym szczeblu,  sympozjum naukowe poświęcone sytuacji owczarstwa, a 
teŜ mięsa baraniego i jagnięcego. Prowadził go prof. Bronisław Borys, z 
Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, który od lat przyjeŜdŜa na święto 
baraniny, wraz z prof. Romanem NiŜnikowskim ze znanej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowokujący i inspirujący obrady 
wstęp pt. „Ale Ci Habsburgowie nam tu porobili” wygłosił Wielki zbójnik Jan 
Sztefek, w którym przypomniał jak wielki wpływ na historię i losy owczarstwa 
na terenie Śląska cieszyńskiego, a potem i w Galicji wywarli Habsburgowie.  

W obradach wzięli udział nie tylko naukowcy z branŜy, ale teŜ ludzie 
zaangaŜowani w  problemy poruszane podczas sympozjum i tu wymieniamy:  
lekarz, NajpotęŜniejszy zbójnik dr Andrzej Wojcieszek, filozof , Zbójnik, Gazda 
filozof dr nieobadany dr hab. Marek Rembierz, Prezes Oddziału Górali 
śywieckich Związku Podhalan Stanisław Lizak, i były prezes tego Oddziału 
Adam Banaś, brali teŜ udział posiadacze owiec.  
Materiał zgromadzony podczas tego sympozjum, a wypowiedzi zostały nagrane,  
zostanie opracowane przez prof. Bronisława Borysa, którego namawiam, do 
przygotowanie paranaukowej relacji z sympozjum. 

Gdy trwały obrady, na scenie pojawił się inŜ. Karol Zorychta z Ŝoną 
Karoliną i z owieczką na plecach. Dał dwukrotnie widowiskowy pokaz 
strzyŜenia ręcznego owcy. Z powodu deszczu nie przygotował zagrody z 
owcami, gdyŜ mokrej owcy nie da się ostrzyć.  
Niestety zabrakło w tym roku wyrobu sera owczego czyli klapania syra. 
Niedługo potem odbył się konkurs plastyczny dzieci, prowadzony od lat przez  
Joannę i Marcina Pyków z Bielska – Białej pt: Owce w górach, które to owce 
dzieci rysowały z wyobraźni, jako Ŝe z powodu deszczu konkurs odbył się we 
wnętrzu karczmy. W konkursie, wzięło udział 14 dzieci, które nagrodzono na 
scenie cennymi nagrodami.  
Relacja z tego konkursu wraz ze skanami rysunków są na stronie 
www.gorale.ustron.pl. 



Po godz. 14 pojawił się na scenie najbardziej oczekiwany przez 
Ustroniaków i widzów ze śląska cieszyńskiego wybitny etnolog prof. Daniel 
Kadłubiec a z nim kapela góralska Kaza „Nędzy” Urbasia - TORKA. Wykład 
prof. Kadłubca dotyczył znanych pieśniczek, które wszyscy znają ale nie wiedzą 
jakie jest pochodzenie tych utworów, gdzie powstała ich melodia a kto napisał 
słowa. Przemowy prof. są wielką gratką dla słuchaczy, gdyŜ prof. porywająco 
przemawia do słuchaczy i panuje idealna cisza. Tak jak w tamtym roku, 75 – 
letni prof. Daniel Kadłubie nie tylko mówił, ale śpiewał pięknym i czystym 
głosem te pieśniczki a dzielnie akompaniowała mu kapela TORKA. Widzowie 
byli przekonani, ze to było starannie przygotowane, a była to czysta 
improwizacja. Tu moŜna było podziwiać klasę ze społu TORKA, a przede 
wszystkim znajomość tematów poruszanych przez prof. Kadłubca - wielce 
zasłuŜonego dla rozwoju muzyki góralskiej Kaza Urbasia. Brawom nie było 
końca. Wielki zbójnik wręczył profesorowi w imieniu posła Czesława Gluzy 
specjalną nagrodę, piękną płaskorzeźbę autorstwa brata posła, Jarosława Gluzy, 
wraz z dedykacją „ Nagroda specjalna za pasję w podtrzymywaniu tradycji 
Śląska cieszyńskiego”. Wręczenie nagrody poprzedziła przepiękna laudacja, 
którą najprawdopodobniej nikt nie nagrał, którą wygłosił niezawodny w takich 
momentach dr hab. Marek Rembierz.   
Do Ŝyczeń włączyła się niespodziewanie grupa śpiewacza GRONIE, która wraz 
z prof. Kadłubem śpiewała archaiczne juŜ pieśni i wydawało się Ŝe będzie trzeba 
grupę GRONIE na siłę ściągnąć ze sceny. 

Z boku karczmy rozpoczęło się wydawanie długo oczekiwanej 
„Kapuśnicy czyli kwaśnicy po zbójnicku”, w której gotowanie najbardziej 
zaangaŜował się Beskidzki Klub Kulinarny z Krzysiem Stańkiem na czele.  
Na scenie pojawiła się znana teŜ bardzo zasłuŜona postać dla muzyki góralskiej, 
czyli Zbyszek Wałach z zespołem WAŁASI.  Wielu widzów przyszło specjalnie 
na ich piękny występ.  

Po ich występie, na scenę weszła kapela skupiająca bardzo zdolnych 
młodych muzyków z Trójwsi – kapela ZWYRTNI, która zaimponowała 
kunsztem gry i śpiewem.  

Na scenie cały cos coś się działo, poza sceną rządzili zbójnicy Ŝywieccy 
oddając głośne salwy, Stanisław Jaskułka na bieŜąco informował które ekipy 
aktualnie gotują i co gotują, jury oceniało z duŜą powagą. Widzowie smakowali 
potrawy z jagnięciny, były pierogi z jagnięciną, najlepiej oceniany gulasz z 
jagnięciną, oscypki i inne specjały. Co przezorniejsi ucztowali w karczmie, 
szczególnie członkowie Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim, wśród których 
pięknymi strojami cieszyńskimi wyróŜniały się Zofia Perlega i Agata Czudek.  
Po zakończeniu gotowania, jury dość długo obliczało kilkakrotnie wyniki, jako 
Ŝe konkurencja była wyrównana i róŜnice punktowe były niewielkie.  

Publiczność zabawiali zbójnicy, z ciekawym programem skierowanym do 
widzów. Widać było duŜe napięcie wśród ekip. Po wypisaniu dyplomów u 



przygotowaniu nagród, Wielki zbójnik strzałem z armaty dał sygnał do 
rozpoczęcia ceremonii ogłoszenia wyników i wręczania dyplomów i nagród.  
I tu zaskoczono Wielkiego zbójnika Jana Sztefka, jako Ŝe został uhonorowany 
przez Beskidzki Klub Kulinarny piękną statuetką za zasługi dla Festiwalu 
Kuchni zbójnickiej, równieŜ promującej jagnięcinę, wręczoną przez Prezesa 
Wiesława Wróblewskiego, a Prezesi 90-letniego Stowarzyszenia Rzeźników i 
Wędliniarzy RP – Janusz Rodziewicz i Piotr Ziemann, wręczyli mu pamiątkowy 
piękny medal.  

Wyniki Mistrzostw Polski w podawaniu baraniny ogłaszał 
przewodniczący jury degustacyjnego Krzysztof Gawlik, a nagrody wręczali 
sponsorzy: w imieniu Urzędu Miasta puchary wręczała  Z-ca Przewodniczącego 
Rady Miasta Marzena Szczotka, obrazy Stanisława Sikory wręczał Jan Sztefek, 
nagrody firmy Stalgast wręczał Prezes firmy Paweł Malewski, a Wiesław 
Wróblewski wręczał torby z nagrodami innych sponsorów. Olbrzymi czek 
wartości 1500 zł wręczyła zwycięzcom  osobiście Ewa Sobańska z KPP. 
Przypominam, Ŝe zwycięzcy   będą startować w finale Kulinarnego Pucharu 
Polski w Poznaniu.  
Zwycięskie nagrody przedstawiamy w innym pliku. 
Tyle barwnych postaci na scenie nie było podczas całej imprezy, stąd 
fotografowaniu nie było końca.  
Po zakończeniu Mistrzostw święto trwało dalej.  

Organizatorzy sprawili widzom niespodziankę. Na scenę ze swoim 
sprzętem wkroczył nikomu nieznany Grzegorz Buchta, który zaskoczył 
słuchaczy pięknym wykonaniem przebojów „Deep Purple”, Czesława Niemena 
i Stana Borysa. Grzegorz musiał bisować. Po nim wkroczyła na scenę kapela 
góralska „Tekla klebetnica”, która bawiła gości do późnych godzin nocnych. 
 
Relację przygotował z pomocą merytoryczną Leszka Makulskiego Jan Sztefek.  



 
Lista ekip startujących wg kolejności w konkursie w  

VII Mistrzostwach Polski w Podawaniu Baraniny 11 sierpień 2012r 
1. Grzegorz Rytlewski, Hubert Woźnica „Teatr Kamienica” Warszawa 
2. Michał Górecki, Robert Pęcherzewski  „Unifreeze Culinary Team” 

Warszawa 
3. Daniel Bzdyk, Beniamin NasaŜewski  „Zbóje z gór” hotel „Crokus” 

Zakopane 
4. Tomasz Ziółkowski , Arkadiusz Stańczyk, „Jak Pragnę Wina” ŁódŜ 
5. Karel Drapal, Jan Jakes   Moravia Team Republika  Czeska 
6. Marek Rybacki, Zbyszek Łęgowski, GastroArtTeam Garwolin  
7. Jakub Szlembarski, Krzysztof Bogdanowicz hotel „Diament” Ustroń 
8. Kamil Tłuczek, Grzegorz Pukała restauracja „Alternatywa” Rzeszów 
9. Mariusz Roch, Łukasz Kościelny, hotel „Verde Montana” Kudowa Zdrój 
Marek Rybacki, Zbyszek Łęgowski, GastroArtTeam Garwolin  

 
Jury degustacyjne (profesjonalne) i techniczne: 
Krzysztof Gawlik - przewodniczący 
Wolfgang P. Menge 
Leszek Makulski - sekretarz 
Marcin Groschang 
Łukasz Konik 
Thierry Ayel - techniczne 
Mateusz Krecina - techniczne 
 
Jury VIP 
Paweł Malewski – przewodniczący, firma STALGAST 
Marzena Szczotka – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń, 
Janusz Rodziewicz – Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP 
Maciej Kołodziejczyk – firma Janex 
Wyniki i nazwy dań VII Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny 11 sierpień 

2012 roku w ramach Święta baraniny 
 

1. miejsce:  "Gastroart team" Garwolin, kapitan  druŜyny Marek Rybacki 
członek  druŜyny Zbyszek Łęgowski, danie: Jagnięcina z qunoyą (komosa 
ryŜowa) na purre z czerwonej kapusty z sałatką z mieczyków i kwaśną 
papierówką 
2. miejsce:  hotel „Verde Montana” Kudowa Zdrój, kapitan  druŜyny Łukasz 
Grabowski, członek  druŜyny Mariusz Roch, danie: Comber Jagnięcy w 
chrupiącej ziołowej panierce, podany z ziemniaczanym torcikiem truflowym, 
w asyście sosu jałowcowo-balsamicznego i karotki Bailey’s 



3. miejsce:  „Unifreeze Culinary Team” Warszawa kapitan  druŜyny Michał 
Górecki, członek  druŜyny Robert Pęcherzewski  danie: Grillowany comber 
jagnięcy w delikatnym sosie kurkowym aromatyzownym Ŝubrówką w 
asyście podwędzanego ziemniaka faszerowanego borowikami  i 
pomidorkami koktajlowymi nadziewanymi warzywami na zielonym sosie z 
rukolą i szczypiorkiem    

 
Nagroda specjalna Beskidzkiego Klubu Kulinarnego a teŜ i wyróŜnienie 
Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim: „Hotel Diament” Ustroń, kapitan  
druŜyny Jakub Szlembarski, członek  druŜyny Krzysztof Bogdanowicz 
danie: Comber jagnięcy podany na grillowanym  oscypku z sosem holenderskim 
z miętą i Ŝurawinowym chutney 
 
Zdjęcia: 
http://www.ustron.pl/fotogaleria-575-
viimistrzostwapolskiwpodawaniubaraniny.htm  
oraz na stronie www.gorale.ustron.pl  
Media przed imprezą: 
http://gorale.ustron.pl/baranina_2012/baranina2012.htm  
http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,20848,baranina-na-stol!.html 
http://scigo.pl/portal,artykul,id=185,przed_nami_swieto_baraniny_.html  
http://www.ngo.cieszyn.pl/index.php/20-
wiadomo%C5%9Bci/aktualno%C5%9Bci/ustro%C5%84/355-
%C5%9Bwi%C4%99to-baraniny.html  
http://konkursy.gastrona.pl/art/article_10621.php 
http://www.poradnikrestauratora.com.pl/aktualnosci/W-sobote-VII-
Mistrzostwa-Polski-w-Podawaniu-Baraniny-,2177,strona1.html 
http://www.beskidzka5.pl/vii-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny 
http://newsgastro.pl/component/art_calendar/?year=2012&month=08&day=11&
modid=202 
http://www.radiobielsko.pl/news/14706-Palce_lizac.html 
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/635093,polacy-nie-lubia-baraniny-
gorale-z-beskidow-chca-to-zmienic,id,t.html 
http://imprezy.docelu.pl/impreza/286756,VII-Mistrzostwa-Polski-w-Podawaniu-
BARANINY  
http://www.eurotoques.pl/index.php?id=231&submenu=105 
http://www.bbfan.pl/swieto-baraniny-ustron-11-sierpnia  
http://ustron.pl/wiecej-1536-1.htm 
http://www.ngo.cieszyn.pl/index.php/20-
wiadomo%C5%9Bci/aktualno%C5%9Bci/ustro%C5%84/355-
%C5%9Bwi%C4%99to-baraniny.html 
http://tradycyjniepiekne.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=160
&Itemid=2 



http://kuchnia.zwierciadlo.pl/2012/kuchnia/newsfood/mistrzostwa-polski-w-
podawaniu-baraniny 
http://www.niam.pl/pl/wydarzenia_kulinarne/571-
vii_mistrzostwa_polski_w_podawaniu_baraniny  
http://www.kultura.olza.pl/pl/impreza/vii-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-
baraniny-baranina-ustron-2012/315/ 
http://www.gotujmy.pl/vii-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-
baraniny,artykuly,11889.html 
http://www.radiobielsko.pl/audycje/17-Gosc_Radia_BIELSKO.html 
 
Relacje z imprezy przekazały: TVP Regionalna Katowice, Radio Bielsko, Radio 
Katowice,  
 
Media po imprezie: 
http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,4948,baranina-2012.html  
http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,20889,baranina-znow-krolowala.html  
http://papaja.pl/?section=info&subsection=wydarzylo_sie&id=5398 
http://newsgastro.pl/wydarzylo-sie/92742-vii-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-
baraniny-.html?catid=105  
http://www.nasz-ustron.pl/portal,aktualnosci,id=1228,swieto_baraniny.html  
http://www.egarwolin.pl/index.php/aktualnosci/4052-szef-kuchni-sulbina-
mistrzem-baraniny- 
http://kpp.mtp.pl/pl/news/mistrzowie_baraniny_nagrodzeni/?print 
http://www.halocieszyn.pl/2012/08/14/smakowite-mistrzostwa-w-ustroniu/ 
http://www.radiobielsko.pl/news/14723-Comber_jagniecy_ze_palce_lizac.html 



 
Zdjęcia: Bronisław Borys, Henryk Brachaczek, Leszek Makulski, Jacek 
Piechocki,  Joanna i Marcin Pyka, Marek Tomica, ElŜbieta Włodarczyk – Ayel. 

 
 

   

 

   

   

 



   

  
 

  
 

 

 

 
 



  
 

   

   

   

  
 

 
 

  



 
 

   

  

  
 

 
 
 


