
Do mieszczan skoczowskich, 
organizatorów III Festiwalu Kuchni Zbójnickiej 
i ich na rynku skoczowskim znakomitych gości 

 
Pomysł, by Wielki Zbójnik z Ustronia napisał list i to nie 

wiadomo po co, dla kogo i w jakiej sprawie, narodził się w głowie 
Wiesława Wróblewskiego, Szefa Beskidzkiego Klubu Kulinarnego a 
jak się tutaj okazuje - wielkiego prowokatora, mojego Zbójnika 
honorowego, serdecznego przyjaciela, który wymyślił Festiwal Kuchni 
Zbójnickiej w Skoczowie i z powodzeniem go realizuje, znajdując 
wsparcie u ludzi pozytywnie zakręconych a też i u włodarzy miasta 
Skoczowa. 
  

Skoczów tak się zmienił w ostatnich latach, że nie znaleźliśmy 
odpowiedniego miejsca na napad zbójnicki, bo i taki pomysł chodził 
nam po głowie.  Po zamku ani śladu, rzemieślnicy, których szanujemy 
jak mało kto, wymagaliby by raczej naszego dofinansowania, niż 
obrabowania. Kasa miasta, jak wszędzie ledwo zipie, bo też inwestuje 
w ulice, ekologię, wygląd estetyczny i szkolnictwo. Drobni i więksi 
przedsiębiorcy walczą z kryzysem, więc wszystkim im okazaliśmy w 
tym roku wspaniałomyślną litość; licząc na hojność w przyszłości a i 
obronę naszej Góralsko zbójnickiej gromady, gdyby do czegoś 
nieoczekiwanego doszło.  

 
 Wiem, że będzie na  Festiwalu reklamowana książka Gustawa 
Morcinka pt „Ondraszek”, której nie zdążyłem przeczytać w całości, 
ale wiem, ze od strony 209 – 212 Wasz prześwietny, ale fatalnie 
opluty, wybitny mieszkaniec Skoczowa Gustaw Morcinek opisuje 
ciekawy epizod  pobytu Ondraszka w grodzie nad Wisłą. Epizod 
bardzo ciekawy i oparty na faktach, bo wiadomo mi, ze Gustaw 
Morcinek zanim zabrał się do napisania „Ondraszka” przewertował 
bardzo solidnie akta archiwalne i konsultował się z najwybitniejszymi 
historykami i znawcami tematu.  

Tu zwracam też uwagę czytelnikom „Ondraszka” 
Morcinka, na jego przepotężną wyobraźnię i niezwykle piękny język, 
co przysporzyło mu tylu wrogów. 
 A więc na głupie dla nas pytanie skąd się brali zbójnicy w 
Skoczowie, macie to napisane i wydane.  



  A że byli zawsze, to przypomnijcie sobie, że Skoczów leżał na 
ważnym szlaku handlowym, a jakość dróg prowokowała do zasadzek.  
 

Nasza tu, zbójników, obecność na tym Festiwalu, a muszę Wam 
zdradzić, że pojawi się w czasie festiwalu wiele Zbójników 
honorowych, którzy najprawdopodobniej będą się pojawiać 
nieodłącznie z obuszkiem (bo u nas były obuszki a nie ciupagi) jest nie 
tylko tolerowana, ale też oczekiwana. Są to postacie barwne, z 
otwartym sercem i będą się dzielili z Wami swoimi wiadomościami, 
jak przyrządzić jagnięcinę i baraninę, bo to robią na święcie baraniny 
co roku w Ustroniu, a też jeden z nich Jean Bos przyrządzał te 
potrawy na dworze króla Belgii. Następny Carlos Gonzales Tejera 
orientuje się w tematach owczarskich całego świata, bo jest 
obywatelem świata. Wymienię tych dwóch, by Was nie zanudzić.  
 
 A gotować na festiwalu będą nie tylko ekipy z renomowanych 
hoteli i restauracji z Polski, Czech i Słowacji, ale też panie z KGW no 
i oczywiście zbójnicy. 
 
Zobaczycie Państwo na scenie świetne zespoły „Torka”, „Wałasi” i 
wschodzącą gwiazdę wśród zespołów - zespół „Tekla Klebetnica z 
Ustronia. Tak z Ustronia !!!! 
 Atrakcji będzie co nie miara, znajdziecie je na plakatach a i w 
zapowiedziach prowadzącego, znanego powszechnie aktora, Zbójnika 
aż  z Nowego Targu - Stanisława Jaskułki.  
 

Jan Sztefek Wielki Zbójnik  
Szef Rady zbójnickiej  

Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim.  
 
Napisano pod przymusem i presją,  
w Ustroniu, 28 lipca 2011 r. 

 


