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         Bielsko-Biała, 12 maja 2013 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 z przyjemnością zawiadamiamy, że IV edycja Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego  
Beskidzkie Kociołki 2013, który miał miejsce w dniu 11 maja br. w czeskich Koszarzyskach zakończyła 
się sukcesem. 
 Mimo niesprzyjającej aury do Karczmy Pod Jarząbkiem położonej wśród beskidzkich lasów 
dotarły wszystkie zgłoszone zespoły. W konkursowe szranki stanęli uczniowie szkół gastronomicznych 
usytuowanych po obu stronach granicy, reprezentacje czeskich Klubów Kobiet oraz zespół kucharzy-
amatorów z Ukrainy.   
 Pomysłowość i finezję potraw oceniało Jury w składzie: mistrzowie sztuki kulinarnej Carlos 
Gonzales Tejera, Marcin Piotr Groschang i Józek Sikora, Paweł Malewski-Prezes Firmy Stalgast,  
Jan Sztefek-Prezes Zarządu Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim zwany Wielkim Zbójnikiem, Jerzy 
Wilczek-przedstawiciel Radia BIELSKO oraz Wiesław Wróblewski-Prezes Stowarzyszenia Beskidzkie 
Smaki. 
 W kategorii Klubów Kobiet  I miejsce zajęła reprezentacja ukraińskiej Kalyny z miejscowości 
Chmielnicki Ritkoduby przygotowując tradycyjny ukraiński barszcz z karczkiem, II – Kuferkorki  
z Komorni Lhotka i ich Ligocka Baszta o niespotykanie pikantnym smaku, a III Klub Kobiet Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego z Bukowca w Czechach serwujący smakowitą jajecznicę z kociołka. 
 Finałem zmagań drużyn szkolnych było zwycięstwo Marty Czyż i Łukasza Świtały z Zespołu 
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle (szkoła ta wystawiła jeszcze dwie drużyny). Ich „Barani 
Kociołek” zrobił furorę u jurorów i publiczności przyglądającej się zmaganiom kulinarnym, mocno 
utrudnionym przez padający deszcz, który co rusz gasił płonący pod kociołkami ogień. Pozostałe miejsca 
na podium zajęły reprezentacje czeskich szkół: II - Stredni Odborna Szkola Trineckych Żelezaren 
zadziwiając wszystkich kurczakiem na śliwkach z pierożkami nadziewanymi chrzanowym twarogiem,  
III – Stredni Szkola Techniki a Slużeb z Karwiny, która wykorzystała kociołek do przygotowania 
przepysznego warstwowego dania z kurczaka i ziemniaków. 
 Cieszymy się ogromnie, że wykorzystując wiedzę, doświadczenie i kreatywność Uczestników 
Konkursu pokazaliśmy Gościom Beskidzkich Kociołków, a wśród nich patronującej naszej imprezie  
Pani Annie Olszewskiej Konsul Generalnej RP w Ostrawie potencjał tkwiący w potrawach 
przygotowywanych w naczyniach o wielowiekowej tradycji jakimi są kociołki, co zaowocowało bardzo 
pochlebnymi opiniami o przygotowanych daniach i organizacji imprezy. 
 Niezaprzeczalnie, ta wspaniała impreza nie mogłaby dojść do skutku bez udzielonego nam przez 
Państwa wsparcia, za które serdecznie dziękujemy, pozostając z nadzieją, że zechcecie Państwo wesprzeć 
także nasze kolejne przedsięwzięcia mające na celu promowanie Beskidów w kontekście ich kulturowej 
unikatowości, także kulinarnej. 
 
        Z wyrazami szacunku 
        Wiesław Wróblewski 
        Prezes 


