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Logo imprezy - autor Zbigniew Niemiec  

 

 
foto Wojsław Suchta 

 

Podajemy informacje dot. 

Jubileuszowego Święta baraniny i 

X Mistrzostw Polski w podawaniu baraniny 

które odbyły się w Ustroniu w sobotę 15 sierpnia 2015. 

 
Głównymi organizatorami byli: Leszek Makulski i Jan Sztefek Wielki zbójnik 

Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim.  



Patronat honorowy nad imprezą Świętem i Konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Starosta cieszyński, Burmistrz Miasta Ustroń, Uniwersytet  Śląski, Wyższa Szkoła 

Zarządzania w  Katowicach, Gazeta ustrońska, portal OX.PL i inni. 

Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny są nominowane do Kulinarnego Pucharu 

Polski 2015, który odbędzie się w dniach 22 - 23 września, http://kpp.mtp.pl/pl/, gdzie 

wystartuje zwycięska ekipa, która otrzymała na ten cel  od KPP czek w wysokości 1500 zł.  

X Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny odbyły 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  

 

Po raz kolejny transmisję na żywo OnLine z konkursu zapewnił nasz 

długoletni partner: InterBeskidy Lokalny Światłowodowy Operator 

Telekomunikacyjny dla Biznesu Internet Telewizja Telefon Transmisje 

OnLine - za co serdecznie dziękujemy.  
 

 
 
X Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny zorganizowane zostały przez Leszka 

Makulskiego przy wsparciu i pomocy merytorycznej Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim 

i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Współorganizatorem Konkursu 

była firma RM Gastro której szefem jest David Riedel.  
   

Rywalizacja kucharzy była na najwyższym poziomie i bardzo wyrównana i jak żartowano na 

poziomie 511, gdyż wygrała ekipa:  

1 miejsce: Przemysław Gościniak, Tomasz Kemona - Hotel „Poziom 511” w 

Ogrodzieńcu, która otrzymała ponadto Przepiękny Puchar Burmistrza Miasta Ustronia dla 

najlepsze drużyny.  

II miejsce: Łukasz Wójcikiewicz, Ernest Gajownik - Hotel „Narvil” Serock 

III miejsce: Michał Ziaja, Karol Płoch - Hotel „Hilton Garden Inn” Rzeszów 

Ponadto gotowali: 

Kamil Godlewski, Łukasz Milewski - Rest. „Przypraw Dopraw” Warszawa 

Łukasz Trybulski, Patryk Grabowisz - Hotel „Diament” Zabrze 

Tomas Jasinek, Vojta Hascik -  Junior Team Ołomuniec Czech Republik 

Kamil Dąbrowski, Wiktor Stefaniak - Rest. Kuźnia Kulturalna Warszawa 

Piotr Huszcz, Darek Cygan - Rest. „Piano” Lublin 

 

Ekipa Karolina Wiśniewska, Damian Dawidowicz - Hotel „VellnessProVita 

Kołobrzeg”, otrzymała specjalne wyróżnienie od Gromady Górali, gdyż p. Karolina 

przyjechała na konkurs aż z Kołobrzegu z 7-miesięcznym dzieckiem.  

 

Jury było międzynarodowe: 

Sędziowie pracowali pod kierunkiem wybitnego fachowca, byłego prezesa 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni a był nim Andrzej Bryk, 

Sekretarzem  - Michał Górecki,  Koordynatorem - Daniel Makulski, członkami: 

Thierry Aye (Francja), Artur Musztyfaga, Karel Drapal (Republika Czeska), Piotr 

Szczygielski, Bartek Heba, Konrad Birek, Jacek Schlieske, Jacek Zięba, Zbigniew 

Łęgowski i Michał Henzel.  

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


Rolę gospodarza miejsca konkursu pełnił  Krzysztof Gawlik - nadworny kucharz z  „RM 

Gastro”   

Inne informacje dot. Mistrzostw na pewno znajdą się  na portalach gastronomicznych na 

www.gorale.ustron.pl  i na facebooku https://www.facebook.com/BaraninaJagniecina    

 
foto Piotr Pukło 

 

 

  
foto Konrad Birek 

 

 

Natomiast część nazwana w skrócie folklorystyczna - odbyła się po raz 

pierwszy na RYNKU i można ją było oglądać OnLine - 

http://www.ustron.pl/kamera/  Ogromne upały i nagrzana granitowa Rynku zniechęciła 

niektórych artystów do występu a i część zapowiadanych pokazów odbyła się w 

komfortowych warunkach w RM GASTRO.  A zaczęło się od udziału górali i ich przyjaciół i 

wystrzału  armaty Czesia Kanafka z Bładnic, na zakończenie uroczystości przy pomniku.  



 
Wystrzelił z armaty Starosta Cieszyński Janusz Król pod dozorem Czesława Kanafka 

foto Wojsław Suchta 

 

 Po przejściu na scenę rynku strzelano na wiwat i Wieki zbójnik Jan Sztefek otworzył Święto 

baraniny, które zaszczycili: Starosta cieszyński Janusz Król i posłanka na Sejm - Aleksandra 

Trybuś Cieślar, którzy w ciepłych słowach życzyli powodzenia imprezy - mimo upału.  Na 

scenie w pojawili się w pięknych strojach: Agata Czudek,  Czesław Kanafek, Henryk Klajsek, 

Sławek Musiał, Józef Nizio i inni.  Potem do popisów oratorskich przystąpił Stanisław 

Jaskułka jako konferansjer.  

 
 



 
 

     
foto Wojsław Suchta 

 

Skromna ale gustowna scenografia zrobiła wrażenie. Zawdzięczamy ją Kazowi Urbasiowi, 

który przywiózł z Cieszyna swoje eksponaty góralskie i organizatorowi - Wielkiemu 

zbójnikowi związanej z lasem Firmie "Borowik" i potężnej, cieszącej się ogromnym 

powodzeniem armacie Czesława Kanafka. Jednak największym powodzeniem cieszyła się 

zagródka z owcami  mgr inż. Karola Zorychty z Dzięgielowa, 

 
foto Wojsław Suchta 

 



 

który też wykonał przed sceną strzyżenie owcy. 

 
foto Jan Sztefek 

 Mimo starszego wieku śpiewaków, i z tego powodu już przetrzebiona,  Grupa śpiewacza 

GRONIE i tym razem nie zawiodła organizatorów. Rozpoczęli dostosowanymi do imprezy 

pieśniami o owcach, zbójnikach itd. Niestety jeden ze śpiewaków. p. Emil Wantulok, po 

kolejnym występie zasłabł i tu życzymy mu zdrowia.   

 Występy GRONI przerywała przytomnie niezawodnie związana z świętami Baraniny 

Kapela Kaza Nędzy Urbasia - TORKA.  Grały ponadto uznane kapele góralskie; Kapela 

góralska "BACÓWKA" i gajdosz Otmar Kantor BUKOŃ z Dorotą Kurek z Jabłonkowa. 

Imprezę na Rynku prowadził niezmordowany Stanisław Jaskułka, który nie tylko zapowiadał, 

ale ku zdumieniu widzów popisywał się wiedzą o pasterstwie, historii żęntycowej i hutniczej 

Ustronia,  opowiadał o medycynie góralskiej, kuchni góralskiej, sypał kawałami i włączał się 

ze śpiewem.  

Promował gości specjalnych imprezy - ostatniego rusznikarza "Cieszynek" w  

Europie, a też  mówił o filigranie cieszyńskim Kazimierza Wawrzyka itd. Był jak zwykle 

świetnie merytorycznie przygotowany, ale z ledwością wytrzymał ten trud.   

 

 Międzynarodowa konferencja odbyła się w Sali Sesyjnej UM, a że dyskusje były owocne i 

długie - przeniesiono ją do Biblioteki Miejskiej.    

  

logo Konferencji -  autor Józef Golec z Sopotu 



 

Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Popularno-Naukowa  

„Owce i baranina - od Karpat po Wyspy Owcze”  

 

 
Wykłada dr Michał Milerski z Instytutu w Pradze, foto Kasper Borys 

 
wykłada dr Marek Rembierz, foto Krzysztof Krysta 

 



 
Zdjęcie pamiątkowe po konferencji foto Kasper Borys 

 

Była też na konferencji degustacja  

 
Degustację przygotowuje Piotr Lenart (Ślinka ciecze? :-)  

foto Kasper Borys  

 

 Pokłosiem tej  konferencji była degustacja podrobów zewnętrznych baranów, które 

wykonał sam Zbójnik honorowy - Napoleon - Piotr Lenart, który przybył niezawodnie aż z 

Ostromecka, ale też dr. Michał Milerski przywiózł te specjały, ale panierowane.  



 
Jądra baranie panierowane foto Bronisław Borys 

Była to jądrowa część konferencji. 

 
To już po konsumpcji, podobno afrodyzjaku :-)  foto Bronisław Borys 

Z pokazami kulinarnymi pojawiła się młodzież.  Odbył się jak zwykle konkurs plastyczny dla 

dzieci w Bibliotece Miejskiej,  

 

  
foto Krzysztof Krysta 



 

 

ale też był konkurs kulinarny dla dzieci. 

  
Foto Andrzej Wojcieszek  

 

Tu jedyny pokaz kulinarny na Rynku. Inne były w RM GASTRO.  

  
Foto Andrzej Wojcieszek  

 

Na stoiskach gastronomicznych królowała jagnięcina. Było z pewnością tym razem 

dość jagnięciny: a więc i gulasz, pierogi i symbolicznie - baran na rożnie itd.   

 

Było stoisko z jagnięciną aż z Pienin. 

  
Baran na rożnie górali ze Szczawnicy foto Wojsław Suchta 

 



 
A tu specjały na stoisku U OLIMPIJCZYKA  z Wisły foto Wojsław Suchta 

 

  
Cały czas były kolejki po jagnięcinę foto Wojsław Suchta 

 

bo celem głównym Święta baraniny i Mistrzostw Konkursu jest kultywowanie, 

propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskim mięsie jagnięcym i baranim, a to też w celu 

ratowania przez wypasanie hal górskich, - prezentacja kultury góralskiej w tym owczarstwa, 

muzyki, plastyki, rękodzieła itd. .. a też i zbójnictwa.  

  
Widzów też sporo, mimo upału. Był też samochód GK FORGE braci Marcina i 

Jarosława Szeja. foto Wojsław Suchta 

 



      
Rzęsisty deszcz nie przegonił wszystkich widzów ani pary tancerzy foto A Wojcieszek 

   

S E R D E C Z N I E   DZIĘKUJEMY  

za wsparcie i poparcie 
 

Bliższe informacje będą na www.gorale.ustron.pl , 

https://www.facebook.com/BaraninaJagniecina 

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,31031,ustron-zasmakuj-w-jagniecinie.html 

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,31048,baranina-krolowala-w-ustroniu.html 

oraz na portalach gastronomicznych.  

 
Jak wyglądały poprzednie edycje można zobaczyć 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.   

Relację przygotował Jan Sztefek.  

 

Apeluję o przesyłanie zdjęć, gdyż upał spowodował, że nasi fotografowie zapomnieli 

aparaty w domach :-).  

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

