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Informacje dot. Święta baraniny i 

XI Mistrzostw Polski w podawaniu baraniny 

które odbyły się w Ustroniu w sobotę 13 sierpnia 2016. 

 
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, Gazeta ustrońska, portal OX.PL i inni. 

Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny są nominowane do Kulinarnego Pucharu 

Polski 2016, który odbędzie się w dniach 27 - 28 września, podczas  Międzynarodowych 

Targów Poznańskich http://kpp.mtp.pl/pl/, gdzie wystartuje zwycięska ekipa, która otrzymała 

na ten cel  od KPP czek w wysokości 1800 zł.  

 

XI 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, który dogadał się z RM GASTRO - za co serdecznie 

dziękujemy.  

 

 

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


 
 

XI 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, który otrzymał na Rynku tytuł 

Honorowego zbójnika wraz z obuszkiem (ciupagą)  
   

Rywalizacja kucharzy była na najwyższym poziomie i bardzo wyrównana  

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

Gastro”  z Bartkiem Kubicą i Tomkiem Nowakiem.  

 

Jury i w tej edycji było międzynarodowe: 

Przewodniczący Jury-Wojciech Balicki, Vice-przewodniczący- Konrad Birek, 

Sekretarz - Jacek Zięba, Członkowie jury: Thierry  Ayel  Francja, Szczygielski Piotr, Jacek 

Schliske, Michał Henzel, Karol Lisiński 

 

W konkursie wystartowali 

1. Maciej Kowalski, Tomasz Moszyński - „U Kretschmera”-  Łódź 

2. Oskar Stencel, Kacper Dedra- „Grand Lubicz” - Ustka 

3. Patryk Stanewicz, Sebastian Cichecki - Restauracja „Mistrz i Małgorzata” - Toruń 

4. Przemysław Gościniak, Bartłomiej Kornacki - „Villa Rubinstein” - Wisła 

5. Adam Nowicki, Kamil Lubas - Hotel „Novotel” - Gdańsk 

6. Martyna Marcol, Łukasz Czarnota - Restauracja „Europa” - Rybnik 

 

Jury oceniło konkurs bardzo wysoko.  

 
ZAJĘTE  

MIEJSCE 
NAZWA DRUŻYNY 

I 
Martyna Marcol, Łukasz Czarnota - 

Restauracja „Europa” - Rybnik  

II 
Przemysław Gościniak, Bartłomiej Kornacki 

- „Villa Rubinstein” - Wisła  

III 
Maciej Kowalski, Tomasz Moszyński - „U 

Kretschmera”-  Łódź  

IV 
Patryk Stanewicz, Sebastian Cichecki - 

Restauracja „Mistrz i Małgorzata” - Toruń  

V 
Oskar Stencel, Kacper Dedra- „Grand 

Lubicz” - Ustka 

VI 
Adam Nowicki, Kamil Lubas - Hotel 

„Novotel” - Gdańsk  

 

 

 

 

 

 



Zdjęcia Elżbieta Włodarczyk - Ayel 

 

    
 

  
  

  
 

  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

  
 

  
 

   
 

   
 

  



 

  
Tym którzy pomogli w perfekcyjnej organizacji Mistrzostw, fundatorom 

pięknych nagród i innym niewymienionym - pięknie dziękujemy.   

 
Tu opinia głównego organizatora: 
Podsumowanie XI Mistrzostw Polski w podawaniu baraniny. Tegoroczna XI edycja 
Mistrzostw Polski w podawaniu baraniny, podobnie jak wszystkie poprzednie stała na bardzo 
wysokim poziomie. Ilość technik kulinarnych użytych przez ekipy startujące do 
przygotowania dań konkursowych była bardzo duża i interesująca. Wszyscy zawodnicy 
stanęli na wysokości zadania, za co jako organizator chciałem im z tego miejsca 
pogratulować. Kontrastując z innymi rodzajami mięs jagnięcina jest dość trudnym elementem 
w przygotowaniu, a do dobrego przyrządzenia trzeba nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim 
doświadczenia. Tym bardziej gratuluję wygranej ekipie z Rybnika w składzie: Martyna Marcol 
i Łukasz Czarnota, a na Kulinarnym Pucharze Polski w Poznaniu będę was mocno 
dopingował. Wszystkim startującym ekipom kucharskim dziękuję za rywalizację i życzę 
samych sukcesów zarówno tych na polu zawodowym, jak i prywatnym. Z pozdrowieniami, 
Leszek Makulski 
 

Inne informacje dot. Mistrzostw znajdują się  na portalach gastronomicznych na 

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

 

 

Udało się i w tym roku zorganizować konferencję, To zasługa Prof. 

Bronisława Borysa, za co serdecznie dziękujemy. .  

Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Popularno-

Naukowa pt „Baranina w europejskim kulinarnym „multikulti”  

 

Logo Józef Golec 

odbyła się od godz. 10 w Uzdrowisko S.A. w Klubie kuracjusza.  



 

Uzdrowisko S.A. włożyło sporo wysiłku, by konferencja odbyła się w 

warunkach komfortowych, za co serdecznie dziękujemy.  

 

Komitet naukowo-organizacyjny konferencji: 

Honorowi przewodniczący: prof. dr hab. Daniel Kadłubiec i prof. dr hab. Roman 

Niżnikowski, Przewodniczący: prof. dr hab. Bronisław Borys oraz dr hab. Marek 

Rembierz, dr Andrzej Wojcieszek 

Program obrad: 

1. Rola małych przeżuwaczy w krajowych programach ochrony środowiska. - prof. dr hab. 

Roman Niżnikowski, SGGW Warszawa/Ministerstwo Ochrony Środowiska 

2. Walory zdrowotne jagnięciny - mgr Iwona Korlacka 

3. Baranina - „rakowina”? Czy jedzenie baraniny = ryzyko zachorowania na raka? - prof. dr 

hab. Bronisław Borys, Instytut Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka 

4. Wartość dietetyczna i możliwości kulinarnego zagospodarowania mięsa z dorosłych owiec. 

- dr inż. Michał Milerski, Republika Czeska 

5. Dobra praktyka owczarska - Anglia 2016. - mgr inż. Karol Zorychta, Dzięgielów k. 

Ustronia 

6. Czy baranina może być marką na nizinach. Co z zagrody to na stole.., na hasło "Niech Cię 

Zakole". - Piotr Lenart, ekspert kulinarny Bydgoszcz 

7. Symbolika pasterza i owcy - aspekty antropologiczne, aksjologiczne i religijne. - dr hab. 

Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski Oddział Cieszyn 

8. Wykorzystania produktów owczarskich w kuchni Afganistanu - tradycja i współczesność. - 

dr Mohammed Hakim Raza, Berlin/Afganistan (+ degustacja potrawy afgańskiej) 

Tu zdjęcia prof. Bronisława Borysa 

  



  

  

 

Ciekawostką konferencji a także części nieoficjalnych był dr Mohammed Hakim Raza, 

Berlin/Afganistan, który przyjechał dzień wcześniej i w RM Gastro zaprzągnął do gotowania 

potraw afgańskich prof. Bronislawa Borysa i swoją bratową. Dr Mohammed Hakim Raza, 

który bardzo dobrze posługuje się językiem polskim przyrzekł, ża w przyszłym roku zarobi 

pokaz gotowania na Rynku.  

  
Dr Mohammed Hakim Raza bratową obok prof. Borys w roli pomocnika kucharza  

 

 

Konferencja odbyła się sprawnie i w bardzo dobrej atmosferze.  

Z pewnością materiał z konferencji zostanie opublikowany w czasopiśmie naukowym, jak to 

robi corocznie prof. Bronisław Borys..  

 



Natomiast część nazwana medialno - gastronomiczno - folklorystyczna 

Święto baraniny- odbyła się po raz drugi na RYNKU  
i można ją było oglądać OnLine - www.ustron.pl/kamera/ .  Niestety przekaz bez głosu co 

potem nam zarzucano. :-) 

 

  

A zaczęło się wszystko bardzo głośno. .  Jak zwykle od wystrzału  armaty Czesia Kanafka z 

Bładnic, którą odpalił Najpotężniejszy zbójnik dr Andrzej Wojcieszek  a do wiwatu dla 

spotęgowania doniosłości wydarzenia strzelali do wiwatu górale i ich przyjaciele z Bractwa 

kurkowego.  

Na scenie w pojawili się w pięknych strojach: Zofia Perlega, Agata Czudek,  Andrzej 

Wojcieszek , Stanisław Jaskułka.  

Jan Sztefek z Leszkiem Makulskim otworzyli Święto baraniny.  

Zdjęcia Bogusław Perlega 

  
 

   
 

Potem do popisów oratorskich przystąpił Stanisław Jaskułka jako konferansjer. A miał trudną 

rolę, gdyż nie dojechał zdekompletowany chorobami wiekowych członków Zespół śpiewaczy 

GRONIE, który zawsze zaczynał część artystyczną Święta baraniny. Rozpoczynali 

dostosowanymi do imprezy pieśniami o owcach, zbójnikach itd.  

Uczczono chwilą ciszy śmierć nierozwiązalnie związanego ze Świętem baraniny 

legendarnego Kaza Nędzy Urbasia, genialnego skrzypka, lidera Kapeli góralskiej TORKA, 

który w ubiegłym roku przywiózł z Cieszyna swoje eksponaty góralskie na scenę, a jego 

muzyka  jak zwykle porywała słuchaczy.  

 



Jednak największym powodzeniem cieszyła się zagródka z owcami  mgr inż. Karola Zorychty 

z Dzięgielowa, a jego wykonany przed sceną pokaz strzyżenia owcy skupił uwagę rekordową 

ilość widzów.  

  
 

 

   

 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.  

Na scenie grały uznane kapele góralskie; Kapela HORA Szczepana Karwowskiego, który 

miał w składzie cymbalistę ze Słowacji, Kapela Zbyszka Wałacha WAŁASI.  i 

niezmordowany gajdosz Otmar Kantor ze swoją kapelą BUKOŃ z Dorotą Kurek i Danielem 

Drongiemz Jabłonkowa (Czechy).  

 
Kapela Wałasi Zdjęcie Elżbieta Włodarczyk - Ayel 

 

 

 Odbył się jak zwykle konkurs plastyczny dla dzieci w Bibliotece Miejskiej. Relacja znajduje 

się w osobnym pliku na www.gorale.ustron.pl.  

www.gorale.ustron.pl


 

 

Na stoiskach gastronomicznych królowała jagnięcina. Było z pewnością tym razem 

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

Było stoisko z jagnięciną aż z Pienin ”Baran po Szczawnicku” . Cały czas były kolejki po 

jagnięcinę. 

Odbyła się też oczywiście ceremonia wręczenia nagród dyplomów uczestnikom XI 

Mistrzostw Polski w podawaniu baraniny, której towarzyszyły fanfary kapeli BUKOŃ.   

 

Zdjęcia Elżbieta Włodarczyk Ayel 

   
 

   
 

   
 

     
 

  



  
 

   
 

   
 

   
 

  



  

  
 

Odnotować też należy fakt wręczenia Odznak honorowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, które wręczył na scenie prof. Roman Niżnikowski, a które otrzymali:  

Leszek Makulski, Michał Milerski, Jan Sztefek i Karol Zorychta.  

 

Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem. Były tłumy ludzi.  

 

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.  

 

Święto baraniny zakończyło się ok. godz. 18, ale organizatorzy zadbali, by tłumy ludzi 

zadowolić występami w innych klimatach. 

Prowadzeniem tej imprezy zajęła się Pani  Dyrektor MDK Prażakówka Barbara 

Nawrotek - Żmijewska, co robiła znakomicie.  

Na scenie wystąpili: 

 Grzegorz Buchta, popularny muzyk i wokalista, znany Must Be The Music, który 

wielokrotnie bisował 

i Zespół RELAX z Kozienic, który przy wielkim aplauzie widzów prezentował 

muzykę biesiadną. 

 

      

   

S E R D E C Z N I E   DZIĘKUJEMY  

za wsparcie, poparcie i życzliwość 

 

Jesteśmy przekonani, że zgodzicie się Państwo z opinią, że to 

właśnie Święto baraniny i Mistrzostwa polski w podawaniu 

baraniny przywróciło jagnięcinę do łask 

 

Leszek Makulski i Jan Sztefek  

 

 
 



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

https://www.facebook.com/BaraninaJagniecina 

 

Zanotowaliśmy w mediach: 

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34549,ustronskie-swieto-baraniny.html 

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34610,przyrzadzili-jagniecine.html  

 
http://zapowiedzi.gastrona.pl/art/XI_Mistrzostwa_Polski_w_Podawaniu_Baraniny_i_Swiet

a_Baraniny_Ustron,12046.html 

http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,9036,swieto-baraniny-w-ustroniu.html 

http://katowice.tvp.pl/26543967/wielka-uczta-w-ustroniu-czyli-festiwal-baraniny 

http://www.slaskiesmaki.pl/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-

baraniny 

http://www.kultura.olza.pl/pl/impreza/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny-

baranina-ustron-2016/315/ 

http://newsgastro.pl/co-gdzie-kiedy/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny/ 

http://www.papaja.pl/?m=a&id=6955 

http://papaja.pl/?m=a&id=7437 

http://newsgastro.pl/co-gdzie-kiedy/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny/ 

http://slaskietrendy.pl/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny/ 

http://www.nocowanie.pl/swieto-baraniny-i-xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny-w-

ustroniu.html 

http://www.slaskie.travel/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-

barani 

http://wiadomosci.onet.pl/slask/atrakcje-w-ustroniu-podczas-dlugiego-weekendu/t3zm72 

http://www.rmgastro.pl/pl/aktualnosci/zapraszamy-na-swieto-baraniny 

http://wszystkodlakucharzy.com/wydarzenia/baranine-podadza-do-stolu/ 

http://www.radiobielsko.pl/news/30313-Baranina-w-roli-glownej-Ale-nie-tylko.html 

http://strefakultury.katowice.eu/pl-PL/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-

podawaniu-baraniny 

http://zabytkitechniki.pl/pl-PL/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-

podawaniu-barani 

http://sot.global-it.pl/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-

baraniny 

http://www.beskidzka5.pl/imprezy 

http://cogdziekiedytravelpl.blog.pl/category/turystyka-slaskie/ 

 

http://www.gorale.ustron.pl/
https://www.facebook.com/BaraninaJagniecina
http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34549,ustronskie-swieto-baraniny.html
http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34610,przyrzadzili-jagniecine.html
http://zapowiedzi.gastrona.pl/art/XI_Mistrzostwa_Polski_w_Podawaniu_Baraniny_i_Swieta_Baraniny_Ustron,12046.html
http://zapowiedzi.gastrona.pl/art/XI_Mistrzostwa_Polski_w_Podawaniu_Baraniny_i_Swieta_Baraniny_Ustron,12046.html
http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,9036,swieto-baraniny-w-ustroniu.html
http://katowice.tvp.pl/26543967/wielka-uczta-w-ustroniu-czyli-festiwal-baraniny
http://www.slaskiesmaki.pl/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny
http://www.slaskiesmaki.pl/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny
http://www.kultura.olza.pl/pl/impreza/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny-baranina-ustron-2016/315/
http://www.kultura.olza.pl/pl/impreza/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny-baranina-ustron-2016/315/
http://newsgastro.pl/co-gdzie-kiedy/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny/
http://www.papaja.pl/?m=a&id=6955
http://papaja.pl/?m=a&id=7437
http://newsgastro.pl/co-gdzie-kiedy/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny/
http://slaskietrendy.pl/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny/
http://www.nocowanie.pl/swieto-baraniny-i-xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny-w-ustroniu.html
http://www.nocowanie.pl/swieto-baraniny-i-xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny-w-ustroniu.html
http://www.slaskie.travel/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-barani
http://www.slaskie.travel/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-barani
http://wiadomosci.onet.pl/slask/atrakcje-w-ustroniu-podczas-dlugiego-weekendu/t3zm72
http://www.rmgastro.pl/pl/aktualnosci/zapraszamy-na-swieto-baraniny
http://wszystkodlakucharzy.com/wydarzenia/baranine-podadza-do-stolu/
http://www.radiobielsko.pl/news/30313-Baranina-w-roli-glownej-Ale-nie-tylko.html
http://strefakultury.katowice.eu/pl-PL/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny
http://strefakultury.katowice.eu/pl-PL/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny
http://zabytkitechniki.pl/pl-PL/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-barani
http://zabytkitechniki.pl/pl-PL/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-barani
http://sot.global-it.pl/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny
http://sot.global-it.pl/Wydarzenia/Pokaz/514964/xi-mistrzostwa-polski-w-podawaniu-baraniny
http://www.beskidzka5.pl/imprezy
http://cogdziekiedytravelpl.blog.pl/category/turystyka-slaskie/

