
I Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 

 
I Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 

http://konkursy.gastrona.pl/art/article_6328.php 

W Ustroniu – miejscu, które tradycyjnie kojarzone jest z wypasem owiec odbyły się I Mistrzostwa Polski w 
Podawaniu Baraniny. Konkurs miał miejsce 26 sierpnia 2006 roku. 

http://konkursy.gastrona.pl/art/article_6328.php


Karczma Góralska, która gościła mistrzostwa w swoich progach wypełniła się po brzegi zainteresowanymi baraniną gośćmi. 
Większość zwabiły na pewno roznoszące się wokoło zapachy pieczonego na ruszcie jagnięcia, skoczne dźwięki góralskiej 
kapeli oraz głos gawędziarza Tadka. 

 

Ciężko jest przygotować dobre danie z jagnięciny, dlatego drużyny, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie 

zasługują na duże uznanie. - twierdzi Andrzej Bryk - przewodniczący jury mistrzostw. Dodaje także:baranina to trudny 
temat i pewnie z tego powodu w mistrzostwach wzięło udział niewiele ekip. 

Szefowie kuchni, którzy zasiadali w jury konkursu, ale także jego uczestnicy zgodnie stwierdzali, że jagnięcina to mięso 
wymagające szczególnych umiejętności w przygotowaniu. Duże znaczenie może mieć między innymi wcześniejsze 
marynowanie mięsa. 

Do marynaty warto użyć musztardy firmy Develey. W zależności od tego jaki smak chcemy wydobyć można skorzystać z 
musztardy Ostrej, lub nowej w ofercie firmy - Słodkiej. Musztarda Ziołowa sprawi, że mięso stanie się bardziej aromatyczne, 
Miodowa lub Dijon nadają baraninie niepowtarzalny smak. 

O wszystkich zaletach marynowanego w musztardzie i chrzanie mięsa opowiadał, w czasie trwania mistrzostw, Tomasz 
Stanekreprezentujący firmę Develey Polska. 

 

Najlepsi w przygotowaniu potraw z baraniny okazali się: 

 I miejsce - Ekipa firmy Gronex - Adam Kulesza, Jacek Bryk  

Szaszłyk z baraniny z marynowaną cebulą i papryką z sosem szałwiowo-tymiankowym i pieczonymi na słodko 
ziemniakami z dressingiem miętowo-cytrynowym 

 II miejsce - Karczma Rajcula – Dariusz Słupik i Mariusz Węgrzynowicz pod okiem Marka Szołtyska  

Barani specjał Rajculi – udziec jagnięcy z żółtą fasolką szparagową z pieprzem, cynamonem i kurkami podany z 
ryżem z szafranem 

 III miejsce – Drużyna firmy Stalgast – Krzysztof Wardzyk i Jarosław Furmańczyk  
Łopatka jagnięca marynowana w winie, mięcie i tymianku z sosem pieczeniowym na miodzie pitnym podana z 

kuleczkami ziemniaczanymi z rozmarynem i torcikiem z grillowanych warzyw zapiekanych z mozarrellą i bazylią 

 III miejsce – Restauracja Angel’s – Jarosław Lubecki, Tomasz Piórkowski  
Kapelusze ze smardzów faszerowane szpinakiem duszonym w śmietanie z czosnkiem. Baranina na grzance w szynce 
parmeńskiej w asyście pomidora z sosami: karmelowo-winnym i śmietankowo-miętowym podana na liściach sałaty 

rukoli. 



Adam Kulesza i Jacek Bryk tworzą zgrany duet, już po raz drugi biorą razem udział w konkursie kulinarnym. Przyznają, 
że w uzyskaniu tytułu Mistrzów Polski w Podawaniu Baraniny niemałe znaczenie ma też wspólne doświadczenie w 
konkursach. 

Zwycięzcy tuż po ogłoszeniu wyników powiedzieli: nasze danie było chyba odrobinę nowatorskie – kuchnia prosta, ale w 
połączeniu z kuchnią fusion. Dodatkowym atutem był dressing. 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu w Ustroniu otrzymali nagrody oraz upominki od sponsorów. 

Przygotowywane podczas Mistrzostw dania oceniali: 

 Stefan Birek - Sekretarz OSSKiC, Szef Kuchni Hotelu Lord, Warszawa – juror techniczny 

 Andrzej Bryk - Wiceprezes OSSKiC, Szef kuchni Hotelu Marriott, Warszawa - przewodniczący jury 

 Czesław Gluza – Naczelnik Wydziału w Urzędzie Miasta Ustroń 

 Michał Głąbik – Stowarzyszenie Dla Marzeń 

 Anna Harendarz – papaja.pl 

 Korneliusz Kapołka - Radca Prawny z Ustronia 

 Leszek Makulski - Szef Biura Zarządu OSSKiC, Doradca ds. Gastronomii Janex, Warszawa 

 Aleksander Nikolajewicz Seljuk z Kaliningradu 

 Mirosław Reszczyk - Skarbnik OSSKiC, Właściciel Restauracji Flik, Warszawa 

 Leszek Staniszewski - Szef Służby Żywnościowej Sił Powietrznych RP 

 Jan Sztefek - Prezes Oddziału Górali Śląskich w Ustroniu 

 Joanna Załęska – Gastrona.pl. 

Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny mają szansę stać się imprezą cykliczną. Andrzej Bryk - wiceprezes OSSKiC 
przekazał, że we wrześniu, na spotkaniu Zarządu OSSKiC będzie ustalany kalendarz imprez na 2007 rok i ten konkurs 
będzie na pewno w nim ujęty. 

Joanna Załęska – Gastrona.pl 

Publikowanie, modyfikowanie i kopiowanie zawartości strony lub jej części bez zgody właściciela portalu jest zabronione. 
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MISTRZOWSKI SZASZŁYK   

 

W minioną sobotę w Karczmie Góralskiej w Ustroniu odbyły się Pierwsze Mistrzostwa 

Polski w Podawaniu Baraniny,  organizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

„Dla Marzeń" we współpracy  z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów 

Kuchni i Cukierni oraz Oddziałem  Górali Śląskich  Ognisko w Ustroniu.  

Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Cieszyńskiego Witold Dzierżawski.  

Mistrzostwa miały rozpropagować dania  z jagnięciny, sprawić, że wróci ona na polskie stoły.  -

 Jej niepopularność bierze się z PRLu mówi prezes ustrońskiego ogniska Górali  

Śląskich, Jan Sztefek. -



 Na stoły w Restauracjach trafiało mięso ze starych owiec baranów. Stąd wziął się niesprawiedliwy

  pogląd, że baranina jest niesmaczna, a w  dodatku śmierdzi.  

Pomimo takiej opinii na imprezę przybył tłum ludzi. Można było skosztować baraniny 

z rusztu, tradycyjnych owczych  oscypków, podejrzeć jak wyrabia się ser  

i posłuchać kapeli góralskiej. Dzieci mogły wziąć udział w mini konkursie plastycznym. 

Całość imprezy rozpoczął ustroński  gazda, który dał sygnał do rozpoczęcia  

zawodów dmiąc w trąbitę. W szranki stanęły cztery zespoły, podając jury wyszukane 

dania z baraniny. Przewodniczącym  sędziów był Andrzej Bryk, wiceprezes  

OSSKiC, szef kuchni hotelu „Marriott".  Wyłonienie zwycięzcy było na pewno trudne, 

bo wystarczyło spojrzeć na te cuda,  a nasz żołądek od razu czuł głód. Dla zwykłych 

smakoszy zwycięska była każda potrawa, bo każda z nich dawała inne doznania 

smakowe. Podczas sobotnich mistrzostw najlepszą potrawą z baraniny okazał 

się tradycyjny szaszłyk jagnięcy, zaserwowany przez Jacka Bryka i Adama Kuleszę 

z zespołu Mazowsze Gronex, podany w sosie na bazie wina. W jury panowa ła jednomyślność.  -

 Mięsko była miękkie, soczyste, kruche  dobrze przyprawione po prostu najlepsze  -

 mówi o zwycięskiej potrawie, członek jury  Leszek Makulski.  

Drugie miejsce zajęli Dariusz Słupiak  i Mariusz Włodarczyk z Karczmy Rajcula. 

Trzecie ex equo: Jarek Lubecki i Tomasz Piórkowski z Pubu Angel's oraz Jacek Furmańczyk 

W jury zasiadali między innymi ustroniacy: prezes Oddziału Górali Śląskich w Ustroniu Jan  

Sztefek i radca prawny Korneliusz Kapołka.  

Fot. P. Sztefek  
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II Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny 

18 (sobota) sierpnia 2007, godz. 12 w Karczmie góralskiej, Ustroń, ul 

Nadrzeczna  

 

 



 

 

 

Organizatorzy Mistrzostw: GROMADA GÓRALI na ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM i OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZEFÓW KUCHNI 

I CUKIERNI. Wspomagał nas Urząd Miasta Ustronia.  

Patronat Honorowy:  Marszałek Sejmiku Śląskiego, Starosta cieszyński, Burmistrz Miasta Ustroń 

Zespoły startujące w mistrzostwach rozpoczęły przygotowanie potraw przed godz. 12 stą. Wystartowało w Mistrzostwach 

Polski w podawaniu baraniny -  8 ekip.  

Imprezę zaczął zespół śpiewaczy, góralski (męski) „GRONIE” – który tak się rozpędził, że prawie trzeba było ich siłą ściągać 

ze sceny.   

Następnie Stanisław Jaskółka przedstawił organizatorów – świetnie przygotowany merytorycznie, prowadził  imprezę bez 

wytchnienia - z wyczuciem, nakręcał atmosferę. W stroju góralskim. Publiczność zaskoczona – bo znała go z „Plebanii” – a 

tu góralska mowa i profesjonalna konferansjerka – wiedza, erudycja.  

Oficjalne otwarcie: Wielki Zbójnik Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim Jan Sztefek, Kurt Scheller Prezes Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni im jego zastępca Andrzej Bryk – szef kuchni hotelu Marriott w W-wie.  

Oprawę muzyczną robiła „TORKA” czyli Kazo Nędza Urbaś z niezawodnymi przyjaciółmi. Przez scenę przewinęło się ok. 20 

muzyków. Był moment, ze grało 3 basistów. Co Kazo wyprawiał nie da się opisać.  

Potrawy oceniało: 

Jury 
 

ze strony - Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni: 

1. Kurt Scheller – przewodniczący jury, Prezes OSSKiC, Akademia Kurta Shellera 

2. Andrzej Bryk –  I Wiceprezes OSSKiC szef kuchni warszawskiego Hotelu Marriott.  

3. Mariusz Nowicki – Członek Zarządu OSSKiC 

4. Paweł Malewski – Prezes firmy Stalgast 

5. Tomasz Wołoszyn - jury techniczne Pałac Mierzęcin 

6. Zenon Hołubowski - jury techniczne - Piła  



7. Leszek Makulski – Szef biura Zarządu OSSKiC 

8. Sławomir Lesiak – Prezes firmy JANEX 

 

Jury ze strony Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim: 

1. Mirosław Kożdoń – Starosta cieszyński 
2. Jan Sztefek – Wielki Zbójnik Gromady Górali na Śl. Cieszyńskim 
3. Korneliusz Kapołka – – Zbójnik, Gazda jurysta , Wielki Chorąży trombity, góral spiski, etc. Gromady Górali na Śl. 

Cieszyńskim 
4. Jacek Petryga – firma Kamis 

W trakcie imprezy Zbójnicy z Gromady z Wielkim nadali honorowe tytuły zbójnickie członkom jury z OSSKiC przy czym Kurt 

Scheller otrzymał tytuł Zbójnika nad Zbójnikami. Wszyscy wyróżnieni otrzymali obuszek kuty.  

Kucharze startujący w konkursie – 8 ekip – z całej Polski - na oczach wszystkich przyrządzali potrawy z combra jagnięcego. 

Potrawy były oceniane przez wysokie jury. Każda ekipa jeden talerz wystawiała na widok publiczny. W ocenie jury – konkurs 

był na bardzo wysokim poziomie.  

Wyniki ogłoszono po godz. 18 tej.  

Miejsce Zespół 

1 Grand Hotel Stamary - Zakopane  

2 Pałac Mierzęcin - Mierzęcin 

3 Tawerna Toscana - Piła 

4 OW RPM - Brenna  

5 Janex - Warszawa 

6 Restauracja Oberża - Lubin 

7 Diament  Restauracje "Restauracja Atmosfera" - Katowice 

8 Hotel Restauracja "Góralski Raj" - Nowy Targ  

 

Inne atrakcje: 

Przy wejściu na teren imprezy stała rajczula (koszarek) z owcami. Sensacją była ucieczka 2 owiec w trakcie rozładunku. Owce 

złapano po pół. godz. pościgu po drugiej stronie Wisły. 

Odbył się konkurs plastyczny dla dzieci pt „Owce w górach”. Rysowało 18 dzieci, które otrzymały w ogromnej ilości prażone 

słoneczniki a trójka zwycięzców po 2 bilety na koncert „Grupy pod Budą”.   

Atrakcją było gotowanie w 150 ltr kotle zupy zbójnickiej na jagnięcinie i baraninie. Zupę gotowali właściciele kotła z Pałacu w 

Mierzęcinie (ok. 600km od Ustronia). Zupa była ostro przyprawiona – prawdziwie zbójnicka. Ogłoszono konkurs – trzeba było 

odgadnąć ile jagnięciny dano do kotła. Wśród kilkudziesięciu startujących były prawidłowe odpowiedzi – wygrani otrzymali 

potrawy od właściciela karczmy.  

Na miejscu zdarzenia można było kupić wyroby owczarskie: dania z baraniny, sery owcze,  wyroby związane z 

owczarstwem 

Cała impreza została sfilmowana i obfotografowana przez setki uczestników. Była TVP3, radiowcy, dziennikarze, portale.  



Celem 2-gich  Mistrzostw  była popularyzacja polskiej tradycji sztuki kulinarnej, promocja produktów i dań z baraniny a 

także ratowanie tradycji owczarstwa i to z pewnością organizatorom udało się na poziomie europejskim (słowa Kurta 

Schellera)  zrobić.  

Do zobaczenia za rok – 16 sierpnia 
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16 sierpnia 2008 r. od godz. 12 odbyły się w Ustroniu w AMFITEATRZE III Mistrzostwa 

Polski w podawaniu baraniny czyli Baranina – Ustroń 2008  
 Impreza została zorganizowana przez Gromadę Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w 

Ustroniu z Wielkim Zbójnikiem Janem Sztefkiem na czele we współpracy z Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni w Warszawie. Wspomagali imprezę organizacyjnie i 

finansowo: Urząd Miasta, Śląski Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe, oraz sponsorzy i 

ludzie dobrej woli.  

III Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny - ekipy  

Lp Nazwa Adres Kapitan/lat Kucharz/lat 

1 Hotel „ Villa Verde”  Zawiercie Kamil Morkisz 22  Marcin Ziętarski 

23 

2 Diament Sp. z o.o. Restauracja 

Atmosfera 

Mariusz 

Malinowski 30 

Mężyk Stanisław 

28 

3 „Kocierz” Ośrodek 

Konferencyjno-

Wypoczynkowy 

Targanice 

Andrychów 

Marcin Dudek 27 Michał Pezda 21 

4 Hotel, Restauracja 

PIWNICA RYCERSKA  

Kęty 

 

Jan Jębrzycki 25 Wojciech Gibas 21 

5 Firma WOJDAR 

RestauracjeZakopane                                 

Zakopane Piotr Makowski 42 Jan Stopka 37 

6 Hotel Kortowo   Poznań Maciej Wożniak 

29 

Mateusz Kokot 18 

7 Restauracja Cafe 

Rene Reaktywacja  

Bytom 9 Michał 

Suchanowski 29 

Paweł Rosak 21 



8 STARA KARCZMA 

Szczyrk 

Szczyrk  Witold 

Przecherski 47 

Aleksander Kobuz 

35 

9 Restauracja 

"Castello" 

Warszawa  Jacek Kużmicki 26 Sylwia Kalinowska 

lat 27 

 

Wyniki: 

I miejsce: Park Hotel DIAMENT Restauracja ATMOSFERA - Katowice  

Mariusz Malinowski i Stanisław Mężyk 

II miejsce: Villa Verde – Zawiercie Kamil Morkisz i Marcin Ziętarski 

III miejsce: Restauracja CASTELLO – Warszawa Sylwia Kalinowska i Janusz Kuźmicki 

Jury: 

Jury profesjonalne ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni 

 Hanna Szymanderska – Przewodnicząca 

Mirosław Reszczyk – Skarbnik OSSKiC 

Leszek Makulski 

Sławomir Wiesiak 

Grzegorz Komendarek 

Jury techniczne: 

Zenon Hołubowski 

Zenon Krauzowicz 

Ze strony Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim – jury VIP: 

Czesław Gluza – Starosta cieszyński 

Marzena Szczotka – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń 

Korneliusz Kapołka – Zbójnik, Gazda Jurysta, Wielki Chorąży trombity, góral spiski etc.   

Andrzej Wojcieszek – Zbójnik najpotężniejszy,  

 

Gwiazdami na  tegorocznej BARANINIE byli: 

Grzegorz Komendarek – kucharz Grześ z serialu „Złotopolscy”, 



Hanna Szymanderska - autorka ok. 50 książek kucharskich, 

Stanisław Jaskółka – aktor z Warszawy, góral z  Nowego Targu, który prowadzi 

najważniejsze imprezy folklorystyczne w kraju w tym i naszą, 

Carlos Gonzales Tejera – znawca kuchni całego świata jak się okazało również owczarstwa 

Kazo Nędza Urbaś – świetny skrzypek,  wybitny animator muzyki góralskiej i neofolkowej, 

który wraz z zespołem „Torka”i przyjaciółmi zapewnił świetną oprawę muzyczną całej imprezy  

Henryk Kukuczka – pasjonat i animator kultury góralskiej, „wojewoda wołoski”, gazda ze 

Stecówki, który na scenie wyrabiał ser owczy i dzielił się swoją wiedzą  

Tadeusz Rucki – właściciel galerii w Koniakowie, wykonujący trombity i rogi pasterskie – 

niezrównany dał popis gry na tych instrumentach 

Jano Pilch od Tkocza z Wisły – pochwalił się swoimi umiejętnościami gry na instrumentach 

ludowych i godkami 

Grupa śpiewacza GRONIE z Wisły.  

Wystąpili ponadto: 

Zespół „Gorcanie” – młodzieżowy zespół z Niedźwiedzia w Gorcach, który zrobił furorę w 

czasie happeningu „Brodyway na Manhattan”w lipcu tego roku a który przez miesiąc poczynił 

duże postępy i staje się jednym  z najlepszych zespołów młodzieżowych. 

Zespół „Hora” ze Szczyrku z wybitnym wirtuozami gry na skrzypcach 

Największą atrakcją okazało się, że były: 

strzyżenie owcy ręczne i mechaniczne oraz popisy na rogu pasterskim 5 letniego Kacpra 

Damstedtera i imitacja gry na skrzypcach 4 letniego Pawła Smaciarza z Gorcan, gwarowe 

opowiadanie dr Lidii Szkaradnik jak to hańdowniej w Ustroniu z owcami bywało a także 

błyskotliwy wykład dr Marka Rembierz Zbójnika filozofa - o zbójowaniu i kulisach organizacji 

tegorocznej BARANINY 2008.   

Innymi atrakcjami były: 

Stoiska rzemiosła ludowego, w tym stoiska gości ze Słowacji 

Konkurs plastyczny dla dzieci 

Rajczula (zagroda) z owcami i muflonami Karola Zorychty i Leśnego Parku Niespodzianek.  

Na miejscu była gotowana zupa zbójnicka na baraninie oraz przyrządzane były potrawy z 

jagnięciny (smaczne mięso było z Dzięgielowa k/Cieszyna od Karola Zorychty – przyrządzone 

przez firmę CYMOR z Ustronia). 



Impreza, zorganizowana po raz trzeci miała za zadanie próbę  odtworzenia owczarstwa na 

naszym terenie, w tym ratowanie polan górskich przez reklamę i poprawienie prestiżu baraniego 

mięsa, przygotowywanego przez ekipy kucharzy z renomowanych restauracji, którzy wystartowali w 

Mistrzostwach   - ocenianych przez szefów kuchni najlepszych polskich restauracji należących do 

OSSKiC. Promowaliśmy wybitne osobowości Śląska cieszyńskiego. 

Wielki Zbójnik  Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim Jan Sztefek 

 

IV Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 

 
 

Rada Zbójnicka Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu oraz 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów kuchni  informują, że w 15 sierpnia 2008 r. od godz. 12 

odbyły się w Ustroniu w AMFITEATRZE IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w 

podawaniu baraniny czyli Baranina – Ustroń   
 Impreza została zorganizowana przez Rade Zbójnicką Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim z 

siedzibą w Ustroniu z Wielkim Zbójnikiem Janem Sztefkiem na czele we współpracy z Ogólnopolskim 

Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni w Warszawie z naszym Zbójnikiem honorowym Zenonem 

Hołubowskim na czele.  

Wspomagali imprezę organizacyjnie i finansowo: Urząd Miasta, Śląski Urząd Marszałkowski oraz 

sponsorzy i ludzie dobrej woli. Ze sponsorami mieliśmy kłopot wielki, stąd wyróżniamy postawę 

Hoteli Diament a z osób prywatnych Agatę Czudek i Zbigniewa Drozda.  

Patronat objął Burmistrz Miasta Ustronia Ireneusz Szarzec, Marszałek Sejmiku Śląskiego 

Bogusław Śmigielski, Starosta Cieszyński Czesław Gluza, który wziął udział w pracach  jury. 

Wspierały nas  media. Wsparli nas np. Zbóje ze Skoczowa z armatą, strzelbami, pistoletami i 

wielkim hukiem. 

Impreza, mimo dużej konkurencji innych świetnych imprez, które w tym samym czasie 

odbywały się w Ustroniu,  zgromadziła w amfiteatrze tysiące osób, w tym entuzjastów dobrej 

kuchni, owczarstwa i jagnięciny. Przyjechali specjalnie na BARANINĘ pasjonaci z całej Polski. Hotele i 

pensjonaty nie miały w ten weekend wolnych miejsc. 

 

Jury konkursowe, (członkowie są Zbójnikami honorowymi Gromady Górali).  

Zenon Hołubowski – przewodniczący rady sędziowskiej, członek zarządu Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni 



Sebastian Krauzowicz – przewodniczący jury Degustacyjnego, Szef Kuchni Hotel Crocus Zakopane, -

Członek komisji weryfikacyjnej do spraw sędziów i zawodników, działający z ramienia OSSKIC na 

arenie Polskiej i międzynarodowej 

Piotr Szczygielski – przewodniczący jury technicznego - Sekretarz Komisji Weryfikacyjnej przy 

Zarządzie OSSKiC, oraz Rzecznik Prasowego IV Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny ze strony 

OSSkiC 

Jan Wojtanek  - Szef Kuchni Restauracji Po Zbóju Zakopane 

Carlos Gonzales Tejera – dziennikarz, Stalgast, niezwykła osobowość, znawca tematów 

gastronomiczno – góralskich  

Piotr Paweł Malewski - Stalgast 

Grzegorz Komendarek – Gwiazda telewizji kucharz Grześ ze „Złotopolskich” 

Iwona Rudnik - Prowana Raps dla kucharzy 

Jury smakoszy: 

Czesław Gluza – przewodniczący, starosta cieszyński 

Korneliusz Kapołka – rozstrzygający spory, Zbójnik, Gazda Jurysta, Wielki Chorąży trombity, góral 

spiski etc.   

Andrzej Wojcieszek – delegat Hoteli Diament, Zbójnik najpotężniejszy 

Wiesław Wróblewski – Prezes Beskidzkiego Klubu Kulinarnego, Zbój ze Skoczowa 

Jan Sztefek – Wielki Zbójnik Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim 

 

IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 

Okrasą byli młodzi kucharze, ambitnie walczący o Międzynarodowego Mistrza Polski. 

Startowało 10 ekip. 

Lista ekip w IV Mistrzostwach Polski w podawaniu baraniny – BARANINA Ustroń 2009 

Lp Nazwa Adres Kapitan Kucharz Nazwa potrawy 

1 Beskidzki Klub 

Kulinarny 
Beskidzki Klub 

Kulinarny 

Tomasz 

Cieślar 

Władysław 

Zięcina 

WĘDZONY COMBER 

JAGNIĘCY W 

TOWARZYSTWIE OWCZEGO 

SERA PODANY NA 

PŁATKACH RUCOLI Z 

SOSEM Z CZERWONEJ 

CEBULI 

2 DENNY’S Szczyrk ul. Marcin Robert comber jagniecy w ziolach 



STEAKHOUSE Beskidzka 65 Korzun Miczko  

3 Hotel Marlene Słowacja Jaroslaw  

Cabuk 

Jan Kralik Pečený baraní chrbát na cibuli 

a čiernom pive. 

4 Hotel Diament-

Restauracja 

Słoneczna Zabrze 

ul. Cisowa 4 

41-800 Zabrze 

Michał 

Suchanows

ki 30 

Łukasz 

Smela 

28 

" marynowany w śliwowicy 
comber jagnięcy podany na 
postumencie z kapusty 
włoskiej,boczku i ziemniaków 
z puree ze świeżych śliwek" 

5 Restauracja Vincent  ul.Tkacka 68  

Szczecin 

Jarosław 

Knyszyński 

28 

Michał 

Pietrzynski 

27 

COMBER JAGNIECY W 
SOSIE SOSNOWYM  Z 
ZIEMNIAKAMI  
KASZTANOWYMI I 
WARZYWAMI 
GLAZUROWANYMI  

6 hotel Relax Kęty  Stanislaw 

Saferna  

Tomasz 

Donocik 

Comber jagniecy podany na 

zlotym dukacie otoczony 

lesnym aromatem 

7 Szkoła Policealna 

Nr 13  

00-734 Warszawa 

ul. Krasnołęcka 3 

.Piotr 

Fortuna 

Karol. 

Pietrzak 
Kotleciki jagnięce z sosem 

kurkowym 

8 Restauracja ,,Staro 

Izba’’ 

Zakopane Krupówki 

28 

Józef 

Skupień 

Krzysztof 

Orawiec 

Marynowany comber 
jagnięcy w czosnku 
niedzwiedzim z kruszonką 
ziołową i oscypkiem,podany 
z kapustą góralską sezonową 
fasolką szparagową i 
chrupiącymi ziemniakami 

9 ".Restauracja 

Castello..".... 

Warszawa..ul.Wiertni

cza 96 

Jacek 

Kużmicki 

Artur Kowal COMBER JAGNIĘCY Z 
PRZEGRZEBKAMI 
PODANY NA MUSIE Z 
BOBU I CZARNEJ TRUFLI 

10 Restauracja 

„SECESJA” Gliwice 

ul.Grodowa 

Gliwice ul.Grodowa Damian 

Kupis 

Mateusz 

Konopka 

Pieczony comber jagnięcy 

podany na sałatce z groszku 

cukrowego w asyście trzech 

sosów i kluseczek z dodatkiem 

koziego twarożku" 

Wyniki: 

Wyniki BARANINY Ustroń  - V Międzynarodowych Mistrzostw Polski w podawaniu baraniny   

Lp Nazwa Adres Kapitan Kucharz Nazwa potrawy 

1 Hotel Marlene Oscadnica 

Słowacja 

Jaroslaw  

Cabuk 

Jan Kralik Pečený baraní chrbát na 

cibuli a čiernom pive. 

2 Restauracja 

,,Staro Izba’’ 

Zakopane 

Krupówki 28 

Józef Skupień Krzysztof 

Orawiec 

Marynowany comber 

jagnięcy w czosnku 

niedźwiedzim z 

kruszonką ziołową i 

oscypkiem ,podany z 

kapustą góralską , 

sezonową fasolką 

szparagową i 

chrupiącymi 



ziemniakami 

3 Hotel Relax  Kęty Stanislaw Saferna  Tomasz 

Donocik 

C    Comber  jagnięcy podany 

na złotym dukacie 

otoczony leśnym 

aromatem 

 

Wygrali Słowacy.  

Gwiazdami na  tegorocznej BARANINIE byli: 

Grzegorz Komendarek – kucharz Grześ z serialu „Złotopolscy”, 

Stanisław Wróbel – odkryty, idealny dla Baraniny konferansjer,  góral z  Bystrzycy (Czechy), 

który debiutował i  prowadził po mistrzowsku Baraninę.  Na co dzień jest wice starostą 

Bystrzycy, dyrektorem szkoły, pasjonatem kolarstwa górskiego itd.  

Carlos Gonzales Tejera – znawca kuchni całego świata jak się okazało również owczarstwa 

Zbigniew Wałach - świetny skrzypek,  wirtuoz, wybitny animator muzyki góralskiej i 

neofolkowej,twórca i lider zespołu „WAŁASI”. 

Kazo Nędza Urbaś – tym razem w roli profesora, jako że wykształcił wielu wybitnych 

muzyków, świetny skrzypek,  wirtuoz, wybitny animator muzyki góralskiej i neofolkowej, który 

wraz z zespołem „Torka”i przyjaciółmi zapewnił świetną oprawę muzyczną całej imprezy  

Henryk Kukuczka – pasjonat i animator kultury góralskiej, „wojewoda wołoski”, gazda ze 

Stecówki, który wyrabiał ser owczy i dzielił się swoją wiedzą  

Tadeusz Rucki – właściciel galerii w Koniakowi, wykonujący trombity i rogi pasterskie – 

niezrównany da popis gry na tych instrumentach 

 

Sensacją było nadanie dr. Janowi Olbrychtowi najwyższego tytułu Gromady Górali – tytuł Zbójnika 

nad Zbójnikami z dopiskiem rozbójnika Wybitnemu europalamentarzyście.  Stosowną, piękną 

laudację wygłosił dr. Marek Rembierz – Zbójniki, Gazda filozof, doktor nieobadany. 

Atmosferę tworzyła grupa Zbójników ze Skoczowa, którzy strzelali na wiwat z armaty, strzelb i 

pistoletów.  

Wzbudzały duże zainteresowanie stoiska rzemieślników  „Gorolskiej swobody”, można powiedzieć 

śmiało twórców, ze Słowacji, Czech i Polski. Trzem z nich wręczono uroczyście Certyfikaty. 

 

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny pt.: „„Łowiecki sie pasom”. Dzieci z 

wielkim zacięciem rysowały owce, które były w zagrodzie. 



Jury pracowało w składzie 

Zbigniew Niemiec – przewodniczący jury - Zbójnik, Gazda grafik etc. 

Joanna Pyka – sekretarz jury i organizatorka konkursu 

Marcin Pyka - członek jury, współorganizator 

Renata Kubok – członek jury 

 

 

Innymi atrakcjami były: 

Na miejscu była gotowana zupa zbójnicka oraz przyrządzane były potrawy z jagnięciny 

(smaczne mięso było przyrządzone przez górali z Wisły, p.p. Andrzeja Pilcha z Malinki i Jana 

Śliwkę z Wisły. Kolejki były duże i jagnięcina rozeszła się błyskawicznie.  

Impreza, zorganizowana po raz czwarty miała poza Mistrzostwami w podawaniu baraniny 

miłą na celu za zadanie odtworzenia owczarstwa na naszym terenie, w tym ratowanie polan 

górskich przez reklamę i poprawienie prestiżu baraniego mięsa, przygotowywanego przez ekipy 

kucharzy z renomowanych restauracji, którzy wystartowali w Mistrzostwach   - ocenianych przez 

szefów kuchni najlepszych polskich restauracji należących do OSSKiC. Promowano też wybitne 

osobowości i osobistości Śląska cieszyńskiego. 

 

 



 

V Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 
 

Po Baraninie 2010 Ustroń, 14 sierpień 

Tym razem pogoda nam na BARANINIE  dopisała.  

Przypominam, że gł. Organizatorem była Rada Zbójnicka Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim. 

Cześć gastronomiczną stworzył Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni z Warszawy.  

Pomogli finansowo Urząd Marszałkowski w ramach programu Pozytywna energia – Owca plus, 

Urząd Miasta w Ustroniu, Starostwo powiatowe. Wspomagali rzeczowo sponsorzy.  

 

Reminiscencje 

Oczywiście była armata Czesława Kanafka, która rozpoczęła i kończyła BARANINĘ. Armatę 

eskortowali zbóje, zbójnicy, draby itd., używający starych pistoletów.  

Niezwykłe wrażenie zrobił Romek Wrobel z Bystrzycy, na co dzień Wicestarosta w Bystrzycy k/ 

Trzyńca na Zaolziu, Dyrektor Szkoły w Bystrzycy który Baraninę piękną mową prowadził. Tworzył 

klimat tej imprezy. 

Było bardzo dużo mediów: Portale, radia i telewizje. Była tez z Ostrawy.  

Gwiazda był tez 8 - letni Kacper Darmstaedter z Ustronia, który jak profesjonalista grał na rogu. 

Widać, ze nie kurzy cygaret :-) Miał tez grać na mojej trombicie, ale ta przez te upały rozeschła się.  

Następna gwiazdą był 5 letni Paweł Smaciarz z zespołu Gorcanie - Z Niedźwiedzia w Gorcach. 

Urodzony aktor. Pięknie udawał ze gro na skrzypcach a grały i śpiewały jego siostry . To dzieci 

świetnego Andrzeja Smaciarza. (jedyna kapela, która zechciała wystąpić za darmo). 

 

Następna ciekawostka to to,  - że wystartowała nareszcie ekipa z Ustronia, a także  ze Strumienia i 

Pszczyny. Po raz pierwszy nie było ekip z Zakopanego. Ale były z nad Bałtyku, Warszawy itd.  

Pokazali się pięknie ubrani Zbójnicy z Żywiecczyzny. Byli cały czas obfotografowani.  

Nagrodę starosty cieszyńskiego dostali kucharze z Czaru Równica w Ustroniu, którzy jedyni chyba na 

Śląsku Cieszyńskim podają na co dzień jagnięcinę. 

Oczywiście gwiazdą był Carlos Tejera Gonzalez - wyjątkowo spokojny w sobotę.  

Szczypior czyli Piotr Szczygielski profesjonalnie ten konkurs kulinarny prowadził.  

Poziom Mistrzostw bardzo wysoki. Zwycięzca jedzie na finał do Poznania na  Kulinarny Puchar Polski 

we wrześniu.  



 

Hitem było strzyżenie owcy na scenie. Mialo być tez strzyżenie mechaniczne (elektryczne ale 

wysiadła maszynka To robił Karol Zorychta z Dzięgielowa, którego był tez koszor z tynionek z 

owcami :-) - to przy nim dzieci malowały owce. 

W konkursie plastycznym wystartowała rekordowa ilość dzieci. Zdaje się że ok. 40. Poziom b. 

wysoki, bo dzieci przygotowują się na ten konkurs z roku na rok. Nawet z Koeln (Kolonii z Niemiec 

była dziewczynka.  

 

Oczywiście dla niektórych sensacją było kloganie syra (wyrób sera owczego)  - dwa razy to robił 

wojewoda wołoski Henryk Kukuczka ze Stecówki w Istebnej. Henryk Kukuczka, Wojewoda wołoski, 

który nie dopuścił do zaginięcia owczarstwa góralskiego w Beskidzie Śląskim 

Publiczność miała do wyboru kilka dań z jagnięciny i baraniny i to nie tej z Irlandii czy z Nowej 

Zelandii, bo była z Wisły i z Dzięgielowa.  

Była tez zupa zbójnicka. ok. 200 ltr.  

Była tez poza konkursem ekipa z Węgier, którzy ugotowali bogracz z jagnięciny.  

Byli oczywiście rzemieślnicy ze Słowacji, z Czech no i z Polski.  

 

Była bardzo duża ilość nagród dla kucharzy i dla dzieci. 

Sama dekoracja była bardzo uroczysta. 

Piękną mowę na tematy „baranie” wygłosił dr (filozofii) Marek Rembierz – nasz „Zbójnik, Gazda 

filozof nieobadany”. Otrzymał gromkie brawa. Były dyplomy, puchary, prezenty i upominki. 

Każdy startujący w konkursie dostał ręcznie kuty, bardzo drogi obuszek (ciupaga po zakopiańsku  

).  

 

Obserwowali nas bacznie: 

Prof. Daniel Kadłubiec znany wszystkim , prof. Bronisław Borys z Krakowa - Instytut Zootechniki 

Kraków - Zakład doświadczalny w Kołudzie Wielkiej - specjalista od owczarstwa. Było sporo osób z 

Zaolzia., byli z Brna, Ostraw. 

 

Dyplom Honorowego Zbójnika z dyplomem i obuszkiem dostali w tym roku od Rady Zbójnickiej 

Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim: 



Grzegorz Komendarek ( w tym roku nieobecny z  powodów rodzinnych – kucharz z serialu 

„Złotopolscy”). 

Roman Kubala – wł. firmy KUBALA, który wykonał z naszej inspiracji kocioł na 200 ltr zupy i patelnię 

śr. 1,20 m ze stali nierdzewnej 

Roman Wróbel – niezastąpiony konferansjer BARANINY 

Leszek Richter – z Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego (Czechy), który trzyma z nami 

„Gorolską swobode” i pomaga nam bezinteresownie 

Otmar Kantor – gajdosz  z Jabłonkowa, za podtrzymywanie dawnych tradycji 

Czesław Kanafek – wytwórca armat, dawnych pistoletów i pomaga nam bezinteresownie 

Malec Andrzej – współpracujący z nami nieformalny szef GOROLSKIEJ SWOBODY w Ustroniu. 

Ryszard Szymkiewicz – szef amfiteatru, który bezinteresownie pracuje na rzecz BARANINY. 

Wiesław Wróblewski – szef Beskidzkiego Klubu Kulinarnego, z którym Gromada organizuje 

przedsięwzięcia kulinarne w Czechach i na Słowacji. 

Grali: Torka z Kazem Nędzą Urbasiem który miał w swoim w składzie muzyków ze Słowacji w tym 

cymbalistę,  Bukoń z gajdoszem Otmarem Kantorem z Jabłonkowa (Czechy), Wałasi ze Zbyszkiem 

Wałachem w nowym składzie, Gorcanie z Gorców, Tekla Klebetnica z Ustronia, Romek Capek 

(Słowacja), i na zakończenie była Hora ze Szczyrku 

Na zakończenie dekorowania odbył się improwizowany koncert na 33 obuszki (było ich co najmniej 

40 ;-), na róg pasterski, gajdy, dzwonki Stasia Otruby ze Słowacji który kończyła kapela HORA. 

Śląski Urząd Marszałkowski – reprezentowała p. Magdalena Materny-Latos Kierownik Referatu 

restrukturyzacji obszarów wiejskich i produkcji rolniczej Wydział Terenów Wiejskich . 

Baranina promowała program Owca plus w ramach Pozytywnej energii. 

Starostwo powiatowe reprezentował Starosta Czesław Gluza, który był na wszystkich Baraninach a 

w przyszłym roku obiecała pokazać się w stroju góralskim.  

Władze Miasta Ustroń reprezentowała w pięknym stroju cieszyńskim Marzena Szczotka Z- ca 

Przewodniczącego Rady Miasta 

Leszek Richter jako przedstawiciel Zarządu Głownego PZKO -  twórca Gorolskiej Swobody na 

trójstyku Polski, Czech i Słowacji gdzie Gromada Górali jest partnerem PZKO w tym programie mi 

inni 

Henryk Kukuczka, Wojewoda wołoski, który nie dopuścił do zaginięcia owczarstwa góralskiego w 

Beskidzie Śląskim – da pokaz wyrobu sera owczego. 

V Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny –  



LISTA UCZESTNIKÓW 

Dawid    

Klimaniec 

Tomasz      

Cieslar 

Hotel Piano Nobile & 

Restauracja  Nova 

Pszczyna           

Strumień 

Cezary       

Powała 

Wiktor     

Stefaniak 
Akademia Smaku Warszawa 

Krystian        

Kubski 

Rafał        

Orłowski 

Kocierz Hotel & Restauracja 

„Piwnica Rycerska” 

Targanice                      

Kęty 

Michał         

Górecki 

Artur            

Wawer 
Hotel  Boss Józefów 

Dominik    

Pochmara 

Monika           

Bielik 
ZSG - ul. Poznańska  Warszawa 

Karel            

Drápal 

Jan                  

Jakeš 

Moravia  Team  Republika  

Czeska 
Czechy 

Mariusz  

Malinowski 

Stanisław    

Mężyk 
Restauracja  Kuchnia  i  Wino Pszczyna 

Kamil 

Dąbrowski 

Karol 

Pietrzak 
Klub Plaza Darłówko 

Grzegorz   

Drużbański 

Maciej       

Wysocki 

Karczma  Regionalna                 

"Czar Równicy" 
Ustroń 

 

Jury Degustacyjne  

Piotr Szczygielski - przewodniczący jury 

Carlos Gonzalez Tejera - v-ce przewodniczący  

Paweł Malewski 

Leszek Makulski 

Wiesław Wróblewski 

 

Jury Techniczne 

Marcin Walasek -Przewodniczący jury i Dariusz Borysiak 

 

Jury VIP  

Czesław Gluza 

Marzena Szczotka 

Maciej Kołodziejczyk 

Agnieszka Świetliczna 

Edyta Czerwińska 
 

 

I miejsce  -  Michał Górecki i Artur Wawer  - Józefów na Mazowszu 

GRILLOWANY COMBER JAGNIĘCY PODANY NA SMAŻONYCH RYDZACH W ASYŚCIE 

„HALUSZKÓW” Z BRYNDZĄ Z DODATKIEM SOSU ROZMARYNOWEGO Z ŻUBRÓWKĄ 

II Miejsce  -  Dominik Pochmara i Monika Bielik Akademia Smaku Warszawa 

Comber jagnięcy z pistacjową kruszonką w towarzystwie sosu miętowego i baby ziemniaczanej na warzywnym 

spaghetti 



III Miejsce  -  Dawid Klimaniec i Tomasz Cieślar Hotel Piano Nobile & Restauracja  Nova -Pszczyna – Strumień 

”TAJEMNICE BESKIDÓW” czyli grillowany comber jagnięcy, faszerowany kozim serem w towarzystwie leśnego 

sosu, kasztanowego puree podane z letnią fantazją uwieńczoną pietruszkowo-orzechową emulsią 
 

Wyróżnienie Starosty cieszyńskiego: 

Grzegorz Drużbański , Maciej Wysocki Karczma  Regionalna  "Czar Równicy" Ustroń 

 

 

 

 

VI Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 

 

 

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 tym razem wspólnie z Stowarzyszenie Euro Togues Polska – Mistrzowie kuchni na rzecz 

zdrowej żywności i Beskidzkim Klubem Kulinarnym 

 

 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.  

Imię i nazwisko 
Nazwa Teamu 

Kapitan Drużyny Członek Drużyny 

Maciej Niedzielski Paweł Pyra Hotel „Verde Montana“ Kudowa Zdrój 

Wiktor Stefaniak Michał Łojek Restauracja „Vilanova”Wilanów 

Michał Górecki Artur Wawer Vendi Culinary TeamWarszawa 

Karel Drápal Jan Jakeš Moravia Team Republika Czeska 

Przemysław Wieloch Paweł Wilamocki Restauracja Jan Chefs Team Bełchatów 



Adam Smoter Anna Solarz Hotel Bukovina    Bukowina Tatrzańska 

Jaroslav Cabúk Daniel Dundek 
Jaro Team Słowacja 

Marek Rybacki Paweł Getka GastroArt Team Garwolin 

Krzysztof Bobola Marek Lechowicz Zamek Dubiecko 

 

 

 

Kulinarny Puchar Polski -VI Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 

W ramach Święta baraniny 

Wyniki VI Mistrzostwa Polski w podawaniu 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 cebulką 

  

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.  

 



VII Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 

Informacja o Święcie baraniny i VII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w podawaniu baraniny 

11 sierpnia 2012 r. w Ustroniu w Karczmie góralskiej 

Relacja ze Święta baraniny 

Użyliśmy 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 też 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, że siła jego dmuchania w róg z każdym 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 Najpotężniejszy 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 Niżnikowski 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 zasłużona 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 dużą grupą widzów, 

która przybyła  w samo południe do karczmy. Meldowali Wielkiemu zbójnikowi, że specjalnie 

przyjechali na Baraninę, że 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, 

aniżeli 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 pejzaż gór 

okolicznych. Prace Stanisława Sikory były też prezentowane na ścianie karczmy, gdyż 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 wyższym szczeblu,  sympozjum 

naukowe poświęcone sytuacji owczarstwa, a też mięsa baraniego i jagnięcego. Prowadził go prof. 

Bronisław Borys, z Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej, który od lat przyjeżdża na święto 

baraniny, wraz z prof. Romanem Niżnikowskim 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 branży, ale też ludzie zaangażowani w  problemy 

poruszane podczas sympozjum i tu wymieniamy:  lekarz, Najpotężniejszy zbójnik dr Andrzej 

Wojcieszek, filozof , Zbójnik, Gazda filozof dr nieobadany dr hab. Marek Rembierz, Prezes Oddziału 

Górali Żywieckich Związku Podhalan Stanisław Lizak, i były prezes tego Oddziału Adam Banaś, brali 

też 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 inż. Karol Zorychta z żoną Karoliną i z owieczką na plecach. 

Dał dwukrotnie widowiskowy pokaz strzyżenia ręcznego owcy. Z powodu deszczu nie przygotował 

zagrody z owcami, gdyż 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 że 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, gdyż prof. porywająco przemawia do słuchaczy i panuje idealna 

http://www.gorale.ustron.pl/


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 można było 

podziwiać klasę ze społu TORKA, a przede wszystkim znajomość tematów poruszanych przez prof. 

Kadłubca - wielce zasłużonego 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 życzeń włączyła się niespodziewanie grupa śpiewacza GRONIE, która wraz z prof. Kadłubem 

śpiewała archaiczne już pieśni i wydawało się że 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 zaangażował się Beskidzki Klub Kulinarny z Krzysiem 

Stańkiem na czele.  

Na scenie pojawiła się znana też bardzo zasłużona 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 żywieccy oddając głośne salwy, 

Stanisław Jaskułka na bieżąco informował które ekipy aktualnie gotują i co gotują, jury oceniało z 

dużą 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 wyróżniały się Zofia Perlega i Agata Czudek.  

Po zakończeniu gotowania, jury dość długo obliczało kilkakrotnie wyniki, jako że konkurencja była 

wyrównana i różnice punktowe były niewielkie. Publiczność zabawiali zbójnicy, z ciekawym 

programem skierowanym do widzów. Widać było duże 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 że został uhonorowany przez Beskidzki Klub 

Kulinarny piękną statuetką za zasługi dla Festiwalu Kuchni zbójnickiej, również 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, że 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 Nasażewski  „Zbóje z gór” hotel „Crokus” Zakopane 

4. Tomasz Ziółkowski , Arkadiusz Stańczyk, „Jak Pragnę Wina” Łódż 

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  drużyny Marek Rybacki członek  drużyny 

Zbyszek Łęgowski, danie: Jagnięcina z qunoyą (komosa ryżowa) na purre z czerwonej kapusty z 

sałatką z mieczyków i kwaśną papierówką 

2. miejsce:  hotel „Verde Montana” Kudowa Zdrój, kapitan  drużyny Łukasz Grabowski, członek  

drużyny 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  drużyny Michał Górecki, członek  

drużyny Robert Pęcherzewski  danie: Grillowany comber jagnięcy w delikatnym sosie kurkowym 

aromatyzownym żubrówką w asyście podwędzanego ziemniaka faszerowanego borowikami  i 

pomidorkami koktajlowymi nadziewanymi warzywami na zielonym sosie z rukolą i szczypiorkiem    

 

Nagroda specjalna Beskidzkiego Klubu Kulinarnego a też i wyróżnienie Gromady Górali na Śląsku 

Cieszyńskim: „Hotel Diament” Ustroń, kapitan  drużyny Jakub Szlembarski, członek  drużyny 

Krzysztof Bogdanowicz 

danie: Comber jagnięcy podany na grillowanym  oscypku z sosem holenderskim z miętą i 

żurawinowym 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 

http://www.ustron.pl/fotogaleria-575-viimistrzostwapolskiwpodawaniubaraniny.htm
http://www.gorale.ustron.pl/
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://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.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://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://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.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 

 

VIII Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 

http://newsgastro.pl/co-gdzie-kiedy/93120-viii-mistrzostwa-polski-w-

podawaniu-baraniny-.html?catid=104  

III Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny organizowane przez Leszka Makulskiego przy wsparciu merytorycznym 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni i przy wsparciu i pomocy Miasta Ustroń oraz Gromady Górali na Śląsku 
Cieszyńskim odbędą się 10 sierpnia 2013 roku w Ustroniu. 

 

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://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
http://newsgastro.pl/co-gdzie-kiedy/93120-viii-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny-.html?catid=104
http://newsgastro.pl/co-gdzie-kiedy/93120-viii-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny-.html?catid=104


PROGRAM do pobrania- kliknij tutaj 

 

 

http://newsgastro.pl/images/stories/000_Dorota/Baranina2012/2013/2013_Baranina_-_Program.docx


 

 

Film – uwaga -  rozbiór jagnięciny 

https://www.youtube.com/watch?v=q2NpmUmel3I  

IX Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q2NpmUmel3I


 

    

 

 

 

         

,

  

 

 

Logo imprezy - autor Zbigniew Niemiec  



 

Autor plakatu: Krzysztof Filary RM GASTRO. Zdjęcie prof. Bronisław Borys 

Krzysztof Filary wykonał ogromną pracę. Wykonał plakaty, dyplomy  

 

Szanowni Państwo 

Podajemy w imieniu organizatorów informacje dot.  

Święta baraniny i IX Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny Ustroń 16 sierpnia 2014.  

Uwaga: bazujemy na materiałach, które nam udostępniono.  

Tu krótkie wyjaśnienie. 

Zdaję sobie sprawę z tego, że jako twarz tego pięknego, improwizowanego  i 

udanego wydarzenia zbierałem i zbieram pochwały – ale też cięgi. Publicznie informuję, że 

mimo tego że jestem Wielkim zbójnikiem, nie miałem najmniejszego wpływu na to co 

napisały błyskawicznie portale i media. Jedyną informację, której udzieliłem po imprezie 

była kolejność 3. miejsc w konkursie kulinarnym, którą to informację udało mi się uzyskać.  

 

Dodaję, ze nie odpowiadam za dość istotne błędy na portalach i w mediach.  

Jak co roku spada na mnie obowiązek napisania relacji co nie jest widać rzeczą łatwą, 

bo nikt tego nie chce  zrobić. Owszem, pojawiąją się pewnie relacje wycinkowe, mocno 

spóźnione.  

 



 

Głównymi organizatorami Święta baraniny byli: Leszek Makulski  i Jan Sztefek Wielki zbójnik Gromady Górali na Śląsku 

Cieszyńskim.  

 

 

Patronat honorowy nad imprezą Świętem i Konkursem objął Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej - Anna 

Olszewska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki, Starosta Cieszyński – Jerzy Nogowczyk, Bumistrz 

Miasta Ustroń – Ireneusz Szarzec, Wyższa Szkoła Zarządzania  - Jadwiga Gierczycka  i inni.  
 

Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny są nominowane do  

Kulinarny Puchar Polski 2014,  

który odbędzie się w dniach  30 września - 1 października 

http://kpp.mtp.pl/pl/   

 

Wydarzenie odbyło się w dwóch miejscach: 

1. RM GASTRO -  miejscu kształcenia profesjonalistów, wdrażania nowych technologii i wymiany doświadczeń – 

w Studiu Kulinarnym mieszczącym się w siedzibie firmy RM GASTRO - producenta urządzeń gastronomicznych 

Ustroń, ul. Sportowa 15a www.rmgastro.pl  

 

Firma RM GASTRO zorganizowała konkurs perfekcyjnie 

 

 

 

 

http://kpp.mtp.pl/pl/
http://www.rmgastro.pl/


     
 

W tym budynku odbył się konkurs kulinarny i konferencja popularno – naukowa. 

 

 

natomiast część nazwana w skrócie folklorystyczna tak jak od lat – odbyła się  

2. przed Karczmą góralską  http://www.karczmagoralska.pl/ - Ustroń ul. Nadrzeczna 1 

 

 
 

 

 

Celem głównym Święta baraniny i Mistrzostw Konkursu było i jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o 

polskim mięsie jagnięcym i baranim, prezentacja kultury góralskiej w tym owczarstwa, muzyki, plastyki, rękodzieła itd. .. a też i 

intelektualnego zbójnictwa .  

  

 

 

 Same IX Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny organizowane zostały przez Leszka Makulskiego z rodziną 

przy wsparciu i pomocy merytorycznej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni  Prezesem 

Jarosławem Uścińskim na czele. Współorganizatorem Konkursu jest firma RM Gastro której szefem jest David 

Riedel a merytorycznej pomocy udzielili: Krzysztof Gawlik, Tomasz Nowak, Krzysztof Filary i inni. Pomocą w 

organizacji służył Wielki zbójnik Gromady Górali na Śląsku Cieszyński Jan Sztefek z rodziną i zbójnikami.  Konkurs 

był nominowany do Półfinału Kulinarnego Pucharu Polski 2014 roku i przypominamy, że laureaci z VII edycji 

wygrali ten najbardziej prestiżowy w Polsce konkurs kulinarny.  

 

 

 

 

 

 

http://www.karczmagoralska.pl/


IX Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny w RM GASTRO  

JURY 

 

Jarosław Uściński  

Michał Górecki  

Karel Drapal (Czechy) 

Thierry  Ayel  (Francja) 

Piotr Papież  

Krzysztof Gawlik   

Piotr Szczygielski  

  

techniczne 

Daniel Makulski  

Jacek Schliske 

Józef Sikora (Czechy) 

 

Ekipy miały zadanie wykonać: 

1. Przekąskę zimną: : ser owczy: np.  oscypek, bundz, plus dowolne dodatki. 

2. Danie główne ( przekąska gorąca):  comber jagnięcy  lub barani (z polskiej hodowli owiec) i 

obowiązkowo użycie dowolnego rodzaju kapusty, dowolnie przetworzonej. 

W rywalizacji wzięły udział następujące ekipy: 

1. Adam Rokicki, Robert Pęcherzewski rest. „Endorfina” Warszawa 

2.  Izabela Zemła, Jakub Pękała rest. „Acolada”  Katowice 

3. Kamil Dąbrowski, Dariusz Borysiak rest. „Kuźnia Kulturalna” Warszawa 

4. Kamil Aleksy, Marek Łoboda hotel „Monopol” Wrocław 

5.  Miłosz Kępka, Roman Dziwisz hotel „Hugo” Kędzierzyn-Koźle 

6. Hotel Witek Kraków,  Krystian Mazur Małgorzata Stach  

7. Andrzej Łabędzki, Zbyszek Jaworski,  Dwór Bismarcka Mysłowice 

8. Junior Team Stowarzyszenia Kucharzy i Cukierników Republiki Czeskiej  

Tomas Jasinek, Vojta Hascik (przepraszam za brak czarek) 

Podaję 3 pierwsze miejsca: 

1. Junior Team Stowarzyszenia Kucharzy i Cukierników Republiki Czeskiej  

Tomas Jasinek, Vojta Hascik (przepraszam za brak czarek) 



2. Adam Rokicki, Robert Pęcherzewski rest. „Endorfina” Warszawa 

3. Miłosz Kępka, Roman Dziwisz hotel „Hugo” Kędzierzyn-Koźle 

 

Dla mnie, jako piszącego relację, sukces Junior Team nie był zaskoczeniem, gdyż widziałem 

ich pracę, ich sukces i smakowałem ich mistrzowskie danie w tym roku - na konkursie „ŚLASKI 

BIGOS” w Ostrawie. Trzeba też dodać, że to była najmłodsza ekipa startująca w konkursie. Ich 

udział wymusiłem na Karelu Drapalu.  

 

Nominację do Kulinarnego Pucharu Polski zgodnie z regulaminem otrzymali: Adam 

Rokicki, Robert Pęcherzewski rest. „Endorfina” Warszawa. 

Będziemy śledzić ich walkę w dniach  30 września - 1 października 

 

Więcej zdjęć z konkursu z RM GASTRO. http://rmgastro.pl/wydarzenia/ix-mistrzostwa-polski-

w-podawaniu-baraniny  

 

    

To zwycięska ekipa i zdjęcia Karela Drapala.  

Relacja i relacja triumfującego słusznie Karela Drapala jest na naszej stronie. 

 

 

  
 
 

  

http://rmgastro.pl/wydarzenia/ix-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny
http://rmgastro.pl/wydarzenia/ix-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny


Te zdjęcia przesłał mi Leszek Makulski 

 

  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

Tą powyższą serię zdjęć wykonali Joanna i Marcin Pyka 

 

W trakcie zmagań kulinarnych odbyła się w  

RM GASTRO  

konferencja popularno naukowa pt.” 

„ Nowe - stare inspiracje w hodowli i wykorzystaniu kulinarnym owiec” 

Konferencja zgromadziła Profesorów, doktorów, magistrów i to z różnych dziedzin z całej Polski, 

ale również i Czech (dr Michał Milerski z Instytutu w Pradze). Prowadził ją prof. dr hab. Roman 

Niżnikowski z SGGW w Warszawie a zorganizował prof. dr hab. Bronisław Borys. RM GASTRO godz. 
10.00 - 13.00 

  

‘ 

 

 

 

Program konferencji 



Godz. Prezentujący Placówka Temat 

10.00 - 10.15 Organizatorzy  
Otwarcie konferencji, powitanie 

uczestników 

10.15 - 10.40 Prof. dr hab. Tomasz 

Gruszecki 

Uniwersytet Przyrodniczy 

Lublin 

Owce w gospodarce 

żywnościowej i środowisku 

przyrodniczym - lubelskie 

inspiracje 

10.40 - 11.05 Prof. dr hab.  

Piotr Nowakowski 

Uniwersytet Przyrodniczy 

Wrocław 

Zdrowotne aspekty pasienia 

owiec na naturalnych użytkach 

zielonych   

11.05 - 11.30 Mgr inż.  

Marcin Świątek 

Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie 

Wartość dietetyczna i 

wykorzystanie kulinarne 

podrobów owczych 

11.30 - 11.50 Piotr Lenart Ekspert kuchni regionalnej 

Bydgoszcz 

Wykorzystanie kulinarne 

podrobów owczych 

11.50 - 12.10 Przerwa kawowa 

12.10 - 12.30 Dr nauk med. Andrzej 

Wojcieszek 

Centrum Onkologii - 

Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-Curie. Oddział 

Gliwice 

Jagnięcina okiem onkologa 

12.30 - 12.50 dr hab.  

Marek Rembierz 

Uniwersytet Śląski         

w Katowicach 

Filozofia z owieczką i baranem 

12.50 Organizatorzy  Dyskusja, podsumowanie i 

zakończenie konferencji 

W gorącej dyskusji zabrał znaczący głos m.in. pasjonat owczarstwa Lucjan Czardybon ze Śląskiej Wyższej Szkoły 

Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka.  

 Relacja z konferencji wraz ze zdjęciami być może  ukaże się na naszej stronie www.gorale.ustron.pl .  

Filozoficzne felietony przed i po wydarzeniu - naszego prześwietnego Zbójnika, Gazdy filozofa, Doktora 

nieobadanego czyli dr hab. Marka Rembierza znajdują się na naszej stronie.   

  

 Z pewnością prof. dr inż. hab. Bronisław Borys, pasjonat Święta baraniny nie tylko dostarczy zdjęcia, które z 

wielką starannością jak co roku opracowuje, ale też materiały z tej konferencji opracuje do czasopism naukowych, 

jak czynił to poprzednio. Podobno konferencja była rewelacyjna. Dyskusje przednie, interesujące i wnioski owocne.  

http://www.gorale.ustron.pl/


 
Zdjecie prof. Bronisław Borys. Uczestnicy konferencji przed RM GASTRO.  

  

Jeszcze trwały zmagania w RM GASTRO a w samo południe nakręcała się druga, bardziej znana publiczności, 

która dociera na Baraninę z całej Polski ale też z zagranicy - etniczna część Święta baraniny. A było ciężko. A to 

deszcz, a to korki i brak miejsc na parkingach, komplikował program. Ale udało się z lekkim opóźnieniem rozpocząć 

oficjalnie i uroczyście cześć dla pasjonatów Baraniny.   

 
Oficjalne rozpoczęcie. Od lewej: Czesław Kanafek - twórca armat, Leszek Makulski - Główny organizator, Wielki 

zbójnik  Jan Sztefek i konferansjer Michał Milerski, który jeszcze nie wie co go czeka. 

 

 Armatę Czesława Kanafka odpaliła sama pani Konsul Generalna z Ostrawy – Anna Olszewska, o czym rozpisały 

się media, a huk armaty spotęgowali salwami ze strzelb i pistoletów Zbójnicy i poseł na Sejm RP Czesław Gluza, 

który przyznaje się do Baraniny od samego początku.  

 



 
Pani Konsul Generalny RP w Ostrawie Anna Olszewska odpala armatę 

Zdjęcie Joanna Pyka 

 

 

 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Salwa zbójników 

 

 
Laudacja Wielkiego zbójnika. Zdjęcie Małgorzata Czyż 

 



 
Pani Konsul Generalny RP w Ostrawie Anna Olszewska w chwilę po otrzymaniu najwyższego tytułu Gromady 

Górali – Zbójnicy nad zbójnikami i pięknego obuszka(ciupagi). W tle kapela TORKA.  

Tu informujemy, że najwyższy tytuł Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim - tytuł  Zbójnica nad 

zbójnikami otrzymała Konsul Generalny RP w Ostrawie – Anna Olszewska 

Natomiast tytuł  Zbójnika honorowego otrzymali: 

Thierry  Ayel, Krzysztof Bogaczewski, Prof. Bronisław Borys, Lucjan Czardybon, Krzysztof Filary, 

Krzysztof  Gawlik, Jadwiga Gierczycka, Michał Górecki , Daniel Makulski, Tomasz Nowak, Prof. 

Roman Niżnikowski, Piotr Papież, Artur Puczek, Remigiusz Rączka, Grażyna Słotwińska, Zbigniew 

Szczotka, Karol Zorychta, Włodzimierz Zimoch, 

 

 

 
Leszek Makulski chwali się obrazem, który otrzymał od Wielkiego zbójnika 

 



 
Zdjęcie: prof. Bronisław Borys. Dr Michał Milerski pracownik Instytutu w Pradze, konferansjer 

świeta baraniny dokonuje rozbioru mięsa. Pierwsza łopatka wylądowała na patelni Remigiusza 

Rączki.  

 

 
 
 



 
 

Zdjęcie: prof. Bronisław Borys. Dr Michał Milerski pracownik Instytutu w Pradze, konferansjer 
świeta baraniny dokonuje wyjaśnia na czym polega rozbiór mięsa jagnięcego. Podziwialiśmy te 

perfekcyjne cięcia i cięte komentarze. Niestety filmowanie tego zdarzenia nie wyszło  



 
 

 

Zdjęcie: prof. Bronisław Borys. Pierwsza łopatka z rozbioru baranka wylądowała na w rękach 

Remigiusza Rączki. „Rączka gotuje” to  cotygodniowy program kulinarny, w którym znany i lubiany kucharz śląski 

Remigiusz Rączka prezentuje przepisy na różne dania zarówno popularne jak i śląskie. W Ustroniu po raz kolejny zachwycił 

wiedzą na temat jagnięciny, ale też wielką kultura osobistą. Z lewej Kamil Widenka  

 

 

 

 

 



 
 

Zdjęcie: prof. Bronisław Borys. Jak co roku mgr inż. Karol Zorychta nie tylko przygotowuje na Święto 

baraniny zagrodę z owcami, ale też pokazuje, w jaki sposób dawniej strzyżono owce. Pomaga mu 

żona Karolina a komentuje dr Michał Milerski.  

 

 



Zaprzyjaźnieni z nami Beskidnicy, artyści: od lewej Krzysztof Kufel , Czesław Szwajkosz – po prawej 

Najpotęzniejszy zbójnik dr Andrzej Wojcieszek  

 

 

 
Tu Jarosław Uściński  przed ceremonią pasowania na Zbójnika honorowego. 

 

 
A tu Rada zbójnicka nadaje tytuły Zbójnika honorowego - tu Thierry Ayel 

 

 
tu Krzysztof Gawlik przed przypieczętowaniem tytułu 

 



 
 

tu z dyplomem Honorowego zbójnika i obuszkiem mgr inż. Karol Zorychta, spowiadający się przed 

Najpotężniejszym zbójnikiem dr Andrzejem Wojcieszkiem. Z lewej na luzie Zbójnik, Gazda filozof dr nieobadany dr 

Marek Rembierz, z prawej  Wielki zbójnik Jan Sztefek  

 

 
Tu przygotowania do dekoracji ekip. Zwracamy uwagę na strój cieszyński Zbójnicy Agaty Czudek.  

 

 



Adam Rokicki, Robert Pęcherzewski rest. „Endorfina” Warszawa. Nie tylko otrzymali nominację do Kulinarnego 

Pucharu Polski, ale i czek, obrazy itd 

 

 
A tu zwycięzcy: Junior Team Stowarzyszenia Kucharzy i Cukierników Republiki Czeskiej 

:Tomas Jasinek, Vojta Hascik (przepraszam za brak czarek) 

 
Zdjecie prof. Bronisław Borys 

 



 
 

  

2. miejsce Adam Rokicki, Robert Pęcherzewski rest. „Endorfina” Warszawa otrzymali też obrazy (autor 

Stanisław Sikora) 

Wreczają je od lewej, Przewodnicząca Rady miasta (w stroju cieszyńskim), Leszek Makulski i Wielki zbójnik.  

 



 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Warto było przyjechać.  

 
3. miejsce: Miłosz Kępka, Roman Dziwisz hotel „Hugo” Kędzierzyn-Koźle 

 

 

 



 
Od lewej Czesław Szwajkosz, Wielki zbójnik i i z mikrofonem legenda muzyki góralskiej Kazo Nędza Urbaś 

 

 
Tu z lewej Jarosław Uściński Prezes OSSKiC i szef jury a z prawej w tle - niezwykły konferansjer dr Michał Milerski 

, znawca owczarstwa - z Pragi, prowadził imprezę w gwarze Śląska cieszyńskiego, wykonał pokaz rozbiotru miesa 

owczego.  



 
Tu Wielki zbójnik przedstawia sylwetkę legendy muzyki góralskiej - Kaza Nędzy Urbasia 

 

 

 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Kapela TORKA Kaza Nędzy Urbasia 

 



 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Kapela TORKA Kaza Nędzy Urbasia 

 

 

 
Tu Jarosław Uściński  przed ceromonią pasowania na Zbójnika honorowego. 

 

 



 
Imprezę rozpoczyna Wielki zbójnik Jan Sztefek  

 

 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Obsługa Karczmy dwoiła się i …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprezie towarzyszyła zagroda z owcami, którą przygotował mgr inż. Karol Zorychta 

 

 

 



 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Karol Zorychta z prawej  

 

 

 

 

Zdjęcie: Wojsław Suchta. Ewakuacja.  

 



 

Zdjęcie: Wojsław Suchta. Najpotężniejszy zbójnik dr. Andrzej Wojcieszek na pewno obmyśla nową 

strategię a Zbójnica Agatka Czudek myśli co z tego wyjdzie.  

 

 

Zdjęcie: Wojsław Suchta. Agatka Czudek pomaga Czesiowi Kanafkowi (z lewej)  i Sławkowi 

Musiałowi.  



 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Od lewej Krzysztof Kufel, Marzena Szczotka - Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń w stroju 

cieszyńskim i Czesław Szwajkosz.  

 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Niepogoda nie zniechęcała do stania w długich kolejkach po dania z jagnięciny. 



 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Jan Śliwka spod grapy, nestor jednego z najstarszych rodów Ustrońskich 

 

 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Dr Marek Rembierz z kagankiem oświaty. (Kaganek w lewym górnym rogu).  



 
 

Zdjęcie Bronisław Borys. Wieczorny koncert. Kapela Beskidzka Ślebioda: Barbara Motyka , Marcin Kupczak i gościnnie Andrzej 

Zeman. 

 

 
To już po udanej imprezie. Oj widać zadowolenie i zmęczenie organizatorów 

 

 
A tu dzielne panie – wolontariuszki Agnieszka Mitas i Małgorzata Czyż 

 



 
Zdjęcie: Wojsław Suchta. Leszek Makulski – Główny organizator.  

 

 Niestety nie dysponowałem zdjęciami z konferencji popularno naukowej, świetnego pokazu rozbioru mięsa w 

wykonaniu dr Michała Milerskiego, strzyżenia owcy przez mgr inż. Karola Zorychtę, Kapeli góralskiej 

„Oldrzychowice” i wielu innych atrakcji.  

Relacja z konkursu plastycznego dla dzieci jest na naszej www.gorale.ustron.pl  

 

 

 

 

 

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E 
Dziękujemy wszystkim patronom, sponsororom, współorganizatorom, mediom, wolontariuszom, ekipom 

kucharskim, autorom zdjęć i ludziom uczynnym.  

http://www.gorale.ustron.pl/


 
 

Relację przygotował Jan Sztefek  

 
 

Linki:  Wynotowałem tylko najwcześniejsze informacje o IX Święcie  baraniny.  
 

 

http://zwrot.cz/2014/08/konsul-zapalila-lont/ 

 

http://www.wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,27515,zbojnicy-promowali-baranine.html 

 

http://www.ustron.pl/fotogaleria-842-mistrzostwapolskiwpodawaniubaraniny.htm  

 

http://gorskiewedrowki.blogspot.com/2014/08/smaki-karpat-swieto-baraniny-2014.html 

 

http://www.swsz.pl/aktualnosc-

Slaska_Wyzsza_Szkola_Zarzadzanie_im_Gen_Jerzego_Zietka_w_Katowicach_objela_patronat_honorowy_nad_Swietem_Bara

niny_i_IX_Mistrzostwami_Polski_w_podawaniu_baraniny,_ktore_odbyly_sie_16_sierpnia_2014r_w_Ustroniu-

14083571936930.html  

http://zwrot.cz/2014/08/konsul-zapalila-lont/
http://www.wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,27515,zbojnicy-promowali-baranine.html
http://www.ustron.pl/fotogaleria-842-mistrzostwapolskiwpodawaniubaraniny.htm
http://gorskiewedrowki.blogspot.com/2014/08/smaki-karpat-swieto-baraniny-2014.html
http://www.swsz.pl/aktualnosc-Slaska_Wyzsza_Szkola_Zarzadzanie_im_Gen_Jerzego_Zietka_w_Katowicach_objela_patronat_honorowy_nad_Swietem_Baraniny_i_IX_Mistrzostwami_Polski_w_podawaniu_baraniny,_ktore_odbyly_sie_16_sierpnia_2014r_w_Ustroniu-14083571936930.html
http://www.swsz.pl/aktualnosc-Slaska_Wyzsza_Szkola_Zarzadzanie_im_Gen_Jerzego_Zietka_w_Katowicach_objela_patronat_honorowy_nad_Swietem_Baraniny_i_IX_Mistrzostwami_Polski_w_podawaniu_baraniny,_ktore_odbyly_sie_16_sierpnia_2014r_w_Ustroniu-14083571936930.html
http://www.swsz.pl/aktualnosc-Slaska_Wyzsza_Szkola_Zarzadzanie_im_Gen_Jerzego_Zietka_w_Katowicach_objela_patronat_honorowy_nad_Swietem_Baraniny_i_IX_Mistrzostwami_Polski_w_podawaniu_baraniny,_ktore_odbyly_sie_16_sierpnia_2014r_w_Ustroniu-14083571936930.html
http://www.swsz.pl/aktualnosc-Slaska_Wyzsza_Szkola_Zarzadzanie_im_Gen_Jerzego_Zietka_w_Katowicach_objela_patronat_honorowy_nad_Swietem_Baraniny_i_IX_Mistrzostwami_Polski_w_podawaniu_baraniny,_ktore_odbyly_sie_16_sierpnia_2014r_w_Ustroniu-14083571936930.html


  

 

 


