
II Zbójnicka Orkiestra Świątecznej Pomocy za nami. 

Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim  i z pomocą Urzędu Miasta i MDK 

“Prażakówka” a także ze Stowarzyszeniem Beskidzkie Smaki zorganizowała po raz drugi 

Zbójnicką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Karczmie góralskiej w ramach XXI Finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. . 

Mimo mrozu, było gorąco i ciekawie na scenie przy karczmie, paliło się pod 

potężnym kotłem z kwaśnicą zbójnicką, ogień był na rożnach, ognisku, momentami padał 

śnieg. Była więc piękna sceneria dla tej imprezy.  

Tegoroczne licytacje zaskoczyły nas skutecznością. Poprowadził je fantastycznie i z 

humorem, Starszy zbójnik Ryszard Mazur, a nad  spisywaniem, protokołowaniem czuwała 

Agnieszka Michalska i Wielki zbójnik. Zlicytowano prawie wszystko, na kwotę 2350 zł (w 

tamtym roku 1410 zł). Duża popularnością cieszyły się licytowane w końcówce przedmioty z 

Radia BIELSKO.  Obuszek Gromady Górali poszedł za 190 zł i został w Ustroniu, a co 

więcej - jego nowy właściciel Krzysztof Bogaczewski, został automatycznie członkiem 

Gromady Górali. Dzielnie licytowali rozpoznani przez nas Ustroniacy: Janusz Czudek, 

Andrzej i Jacek Piechoccy, Andrzej Drobik a w końcówce Kazo Urbaś z Cieszyna.  

Zbójnik honorowy Czesław Kanafek z bractwem kurkowym nie zawiódł. Były 

strzały armatnie i z pistoletów na początku i na zakończenie.  

Niestety pogoda nie pozwoliła na zapowiadane skoki spadochronowe i też nikt nie 

odważył się wylicytować skoku spadochronowego w tandemie, a była okazja wylicytować go 

za jedyne 500 zł. .  

Zagrały zapowiadane uznane kapele góralskie, niektóre w rękawiczkach, a więc 

Kapela Moniki Wałach, tym razem z Januszem Macoszkiem „Ślązakiem roku” na czele, 

potem kapela „Sarpacka” a następnie oczekiwana przez grono fanów „Tekla klebetnica” z 

błyskotliwym programem - z finezyjnym czardaszem oczywiście - w składzie: Anna 

Adamowska, Stanisław Dudek, Marek Koncek i Zygmunt Czupryn. 

Na koniec części artystycznej  kapela „Torka” Kaza Nędzy Urbasia, która 

dekorowała pogadankę popularną o zróżnicowaniu pieśniowo-tanecznym Ziemi Cieszyńskiej, 

którą z niezwykłą swadą wygłaszał  Honorowy Obywatel Ustronia, Zbójnika nad zbójnikami 

prof. Daniel Kadłubiec. Mowę i śpiewy prof. Kadłubca z akompaniamentem Kaza i 

przejmującym śpiewem Marzeny Zając i kapeli „Torka” przerywano gorącymi oklaskam. 

Wtedy temperatura wynosiła minus 12 stopni. Nie zawiódł swoich wielbicieli Zbójnik, doktor 

nieobadany dr hab. Marek Rembierz, którego krótki i błyskotliwy wykład „O zbójnickiej 

dobroczynności cz. II” jest cytowany w mediach, a więc go i tu zacytujemy: „Żeby zrobić 



dobrze, trzeba zrobić tak, żeby było dobrze, a nie tylko że chciało się zrobić dobrze. My 

często w języku codziennym używamy słowa starać się. Staramy się, żeby było dobrze. A 

staranie się to często jest takie udawanie, pozorowanie. Mówiąc o dobrym działaniu 

powinniśmy robić dobrze na co dzień”. 

Wiesław Wróblewski, Zbójnik honorowy, szef Stowarzyszenia Beskidzkie Smaki z 

pomocą świetnych, młodych kucharzy przygotował  Zbójnicką kwaśnicę, która rozgrzewała 

zmarzniętych wolontariuszy, i uczestników imprezy. Wydano jej ok. 270 ltr. W najgorszej 

sytuacji był prowadzący nagłośnienie, zamarzający nam Krzysztof Turek. Karczma góralska z 

właścicielem Tomaszem Brachaczkiem przygotowała na tą okazję wiele smakołyków..   

Spodziewany najazd zbójników żywieckich, odbył się, ale zbójnicy śląscy byli 

zaskoczeni najazdem przed czasem i to w wielkiej ilości z Krzysztofem Kuflem, Romanem 

Kokocińskim. Przyjechali niektórzy z żonami i córkami w strojach żywieckich. Prawie każdy 

chciał mieć z nimi zdjęcie. Była prezentacja urywków z amatorskiego filmu „Sen o 

zbójnikach”, grała kapela „Syćko gro” ze Szczyrku. Pojawił się tez Leszek Młodzianowski, 

twórca portalu Zbójnicki szlak. Natomiast zbójnicy śląscy, Grzegorz Buchta i Henryk Mazur - 

grasujący ostatnio po domach wczasowych organizowali dla publiczności zabawy 

sprawnościowe. Jedyną przedstawicielką płci pięknej w przepięknym stroju cieszyńskim, była 

Zbójnica honorowa Gromady Agata Czudek.   

Bezpośrednia relacja ze Zbójnickiej Orkiestry była na antenie Radia BIELSKO, 

które uruchomiło w Karczmie studio polowe z Jerzym Wilczkiem na czele. A więc reklama 

Ustronia i imprezy na bieżąco szła w świat. Jerzy Wilczek  wspomagał sprawy techniczne to 

jest funkcjonowanie studia i wraz z Agnieszką Michalską przygotował aukcję przedmiotów 

od sponsorów z radia BIELSKO.  

Na ścianie karczmy można było zobaczyć  wystawę obrazów Stanisława Sikory, a 

podarowany nam obraz, zlicytowaliśmy za bardzo przyzwoitą cenę. .   

Wolontariusze bardzo przejętej Ani Darmstaedter, a było ich sporo, napełniali puszki  

pieniędzmi od zadowolonych widzów. Po godz. 18 rozpoczęła się część nieoficjalna, już w 

karczmie. Opisywać jej nie będziemy, ale w skrócie można by to wydarzenie nazwać Jam 

session po gorolsku z Kazem „Nędzą” Urbasiem i Ryszardem Gąską na czele.  

Tym którzy nas nie zawiedli – PRZEPIEKNIE DZIĘKUJEMY. Podziękowanie 

umieścimy w „Gazecie ustrońskiej” najbliższym czasie.  

Piękne zdjęcia z imprezy jak i inne informacje pojawiać się będą na 

www.gorale.ustron.pl  

Jan Sztefek Wielki zbójnik 


