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Logo imprezy - autor Zbigniew Niemiec  

 
Podajemy tutaj najnowsze informacje dot. Święta baraniny i IX 

Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny Ustroń 16 sierpnia 2014. 
 
 
Głównymi organizatorami są: Leszek Makulski tel. 601 088 262 gastronomia@wp.pl i 

Jan Sztefek 606 317 880 sztefek@ustron.pl Wielki zbójnik Gromady Górali na Śląsku 
Cieszyńskim.  
 
 



Patronat honorowy nad imprezą Świętem i Konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Konsul generalny RP w Ostrawie, Starosta cieszyński, Bumistrz Miasta Ustroń i inni.  

 
Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny są nominowane do  

Kulinarny Puchar Polski 2014, który odbedzie się w dniach 30 września - 1 października 

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

 
Lokalizacja imprezy: 
 

 

 
Informujemy, że IX Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny odbędą się w 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  

 
 



   
 

   
 
UWAGA  !!!!! - dla startujących w konkursie: 
Podajemy podstawowe dania i produkty obowiązujące w Mistrzostwach Polski w 
podawaniu baraniny: 
Przekąska zimna: : ser owczy: np.  oscypek, bundz, plus dowolne dodatki. 
Danie główne ( przekąska gorąca):  comber jagnięcy  lub barani (z polskiej hodowli 
owiec) i obowiązkowo użycie dowolnego rodzaju kapusty, dowolnie 
przetworzonej. 
 
natomiast część nazwana w skrócie folklorystyczna tak jak od lat - przed Karczmą góralską  
http://www.karczmagoralska.pl/, której właścicielem jest Tomasz Brachaczek - Ustroń ul. 
Nadrzeczna 1 
 

 
 
Celem głównym Święta baraniny i Mistrzostw Konkursu jest kultywowanie, 

propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskim mięsie jagnięcym i baranim, a to też w celu 
ratowanie przez wypasanie hal górskich, prezentacja kultury góralskiej w tym owczarstwa, 
muzyki, plastyki, rękodzieła itd. .. a też i zbójnictwa ☺.  
 IX Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny organizowane są przez Leszka 
Makulskiego przy wsparciu i pomocy merytorycznej Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim 



i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni z Prezesem Jarosławem 
Uścińskim na czele. Współorganizatorem Konkursu jest firma RM Gastro której szefem jest 
David Riedel. Konkurs nominowany jest w 2014 roku do Półfinału Kulinarnego Pucharu 
Polski i tu przypominamy, że laureaci z VII edycji wygrali ten najbardziej prestiżowy w 
Polsce konkurs kulinarny.  
 Wiadomo że będzie jak zwykle sygnał z trombity Kacpra Darmstaedtera, armata Czesia 
Kanafka, strały zbójników, będzie strzyżenie owcy – prawdopodobnie tylko ręczne bo 
przedłużają się zniwa. Będzie międzynarodowa konferencja popularno naukowa w RM 
GASTRO, a w karczmie góralskiej będzie jej ciąg dalszy z pokazem rozbioru mięsa 
jagnięcego  – tym razem po „czesku” i po „polsku w wykonaniu prof. Bronisława Borysa i dr 
Michała Milerskiego z Nydku. Uzyskane porcje mięsa będzie gotował w ramach pokazu sam 
Remigiusz Rączka oraz wybitni kucharze z OSSKiC z pokazami kulinarnymi.  Ciekawostką 
będzie pokaz wykorzystania podrobów, które wykona sam Napoleon Piotr Lenart. 
Oczywiście nie obędzie się bez kotła z kwaśnicą zbójnicka na jagniecinie. Będą uznane 
kapele góralskie; Kazo Nędza Urbaś z TORKĄ, Zbyszek Wałach „WAŁASI”, 
OLDRZYCHOWICE, gajdosz Otmar Kantor BUKOŃ a gościem specjalnym będzie TEKLA 
KLEBETNICA. Odbedzie się jak zwykle konkurs plastyczny dla dzieci,. Z czym przyjadą 
zbójnicy – tego nie wiemy. Nie mamy wpływu na ceny i potrawy, które przygotuje Karczma 
Góralska. Będą z penością gullasz, pierogi i symbolicznie baran na rożnie.  
Z pewnością będzie osobiście p. Konsul Anna Olszewska. Zapowiadają się też nasi politycy.  
Bliższe informacje są i będą na www.gorale.ustron.pl oraz na portalach 
gastronomicznych.  

  

 

   
         



  
 

 
 

 
 



 
Zdjęcia prof. Bronisław Borys 

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y 
 

Jak wyglądały poprzednie edycje można zobaczyc na www.gorale.ustron.pl po lewej stronie 
pod nazwą Baranina, oraz na youtube pod hasłami: Baranina Ustron, Mistrzostwa Polski w 
Podawaniu Baraniny, Święto baraniny itd. .  


