
Święto baraniny informacje dla mediów 

Już po raz szósty, Rada Zbójnicka Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim   

Mistrzostwa Polski w podawaniu baraniny czyli Święto Baraniny . Organizuje ją 

z Stowarzyszeniem Euro Togues Polska – Mistrzowie kuchni na rzecz zdrowej żywności oraz 

Beskidzkim Klubem Kulinarnym a także z firmą STALGAST. Dużą pomoc otrzymaliśmy z 

Urzędu Miasta w Ustroniu. Patronat objęli:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek 

Sawicki,  Starosta Cieszyński Czesław Gluza i oczywiście Burmistrz Miasta Ustronia 

Ireneusz Szarzec.  

Mistrzostwa te są rozgrywane w ramach  najbardziej prestiżowego konkursu w 

Polsce – Kulinarnego Pucharu Polski. Zwycięska ekipa Mistrzostw będzie brała udział w 

finale w/w konkursu w Poznaniu. Święto baraniny cieszy się wielką renomą i uznawana jest 

nie tylko za świetnie zorganizowaną, ale też imprezę z duszą.  

Jury będzie międzynarodowe (Belg, Czech, Dominikanin, Niemiec i Polacy) a i 

ekipy z Polski, Czech i Słowacji co powoduje, ze będzie to rywalizacja międzynarodowa. 

Będzie też oczywiście zakochany w Ustroniu Grzegorz Komendarek (popularny Grześ z 

serialu „Złotopolscy). Będzie więc co podpatrywać i pewnie wiele się nauczyć, gdyż zarówno 

członkowie jury ale i kucharze będą jak co roku udzielali porad i informacji. Ciekawostką jest 

start ekipy z Pieszczan, czyli partnerskiego miasta Ustronia – uzdrowiska na Słowacji.  

 

Impreza ma nie tylko  za zadanie rywalizację ekip kucharskich, ale też odtworzenie 

owczarstwa na naszym terenie, w tym ratowanie polan górskich przez reklamę i poprawienie 

prestiżu baraniego mięsa, przygotowywanego przez ekipy kucharzy z renomowanych 

restauracji.  

Będziemy też promować wybitne osobowości Śląska cieszyńskiego. Będzie prof. 

Daniel Kadłubiec, który wraz z tzw świętą trójką : Andrzejem Niedobą, Kazimierzem 

Urbasiem, Zbyszkiem Wałachem będą obserwowali popisy kapel i promowali kulturę Śląska 

cieszyńskiego. Będą również stragany z rzemiosłem w większości z „Gorolskiej swobody”. 

W związku ze zbliżającymi się wyborami spodziewamy się udziału znanych polityków, w 

tym oczywiście udział Starosty cieszyńskiego Czesława Gluzy, który brał udział we 

wszystkich mistrzostwach.  

 



Rozpoczynamy punktualnie o godz. 12 – strzałem z armaty i pistoletów oraz 

głosem trombity – tu gwiazdą będzie nasz 8 - letni Kacper Darmstaedter z Ustronia.  

Gwiazdami tegorocznej BARANINY będą: 

Jean Alfons Ange Bos – Szef EURO-Togues – przewodniczący jury, kultowa 

postać w świecie kulinarnym 

Wolfgang Menge - Prezes Euro-Toques Niemcy, Vice Prezes ETI (Euro-Toques 

International (ETI), Kucharska Wspólnota Europejska tworzy ponad 7000 europejskich 

kucharzy i szefów kuchni w Europie i na Świecie. Utworzony w 1986 r. wokół kilku 

"wielkich nazwisk", Romeyer Pierre i Paul Bocuse, wizjonerów, którzy już byli świadomi 

ryzyka nadużyć żywności. 

Carlos Tejera Gonzales – znany już z ubiegłych lat. Wybitna osobowość, barwna 

postać.  

Piotr Szczygielski – znakomity kucharz, współorganizator (po raz drugi) tej 

imprezy- kordynator, pedagog, rzecznik tych mistrzostw  

Wiesław Wróblewski – szef Beskidzkiego Klubu Kulinarnego – niestrudzony 

organizator imprez kulinarnych na naszym terenie. współorganizator (po raz drugi) tej 

imprezy  

Piotr Paweł Malewski – z firmy STALGAST, znawca kuchni nie tylko od strony 

wyposażenia 

Leszek Makulski – współtwórca Święta Baraniny, znawca spraw kulinarnych. 

Grzegorz Komendarek – wybitny znawca kuchni, występował w roli kucharza w 

serialu Złotopolscy”, zakochany w Ustroniu. 

Jindřich Židek -  (vice prezydent czeskiej organizacji kucharskiej) 

Waldemar Hołówka – świetny manager i znawca kuchni 

Janusz Skrobot – znawca kuchni, organizator imprez kulinarnych 

Jacek Dudka- Wiceprezes Beskidzkiego Klubu Kulinarnego 

 



Wystąpią ponadto:  

 

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

Andrzej Niedoba – świetny skrzypek,  wybitny animator kultury góralskiej na 

Zaolziu, który będzie prowadzić imprezę. 

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.  

Piotr Kohut  – w roli baczy, pasjonat i animator kultury owczrskiej, „wojewoda 

wołoski”, gazda z Koniakowa, który będzie wyrabiał ser owczy i dzielił się swoją wiedzą.  

Dr Michał Milerski – z Pragi, niezwykły naukowiec i pasjonat, który ma rodzinę w 

Nydku, gdzie odtwarza stado owiec czystej rasy wałaskiej.  

 

Zespół „Tekla Klebetnica” z Zygmuntem Czuprynem z Ustronia na czele, który 

zapewnia oprawę muzyczną całej imprezy i organizuje popisy kapel góralskich. Wiadomo 

już, ze wystąpi Zespół „Hora” ze Szczyrku z wybitnym wirtuozami gry na skrzypcach i 

cymbałach 



Ekipy kucharskie: 

Imi ę 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 Team 

Warszawa 

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 

 



Innymi atrakcjami b ędą:: 

Stoiska rzemiosła ludowego, 

Konkurs plastyczny dla dzieci 

Rajczula (zagroda) z owcami 

Strzyżenie owcy - ręczne (Karol Zorychta z Dzięgielowa ok. godz. 13)  

 

Na miejscu będzie gotowana zupa zbójnicka na baraninie oraz przyrządzane 

będą potrawy z jagnięciny (mięso będzie z naszego terenu). 

Gastronomię bierze na siebie właściciel „Karczmy góralskiej” Henryk Brachaczek.  

 

Liczymy na Waszą przychylność i obecność. 

 

Prowadzenie Andrzej Niedoba z Mostów k/Jabłonkowa (Czechy)  

Nad całością będzie czuwał Jan Sztefek – Wielki Zbójnik, szef Rady 

Zbójnickiej Gromady Górali na Śląsku cieszyńskim  

tel 606 317 880 mail sztefek@ustron.pl .  

Bliższe informacje znajdziecie pod adresem www.gorale.ustron.pl 

 

 


