
 

Konkurs Świątecznych Stołów 

o Beskidzkie Anioły  

Jasienica 8 grudnia 2013 r. - Gminny Ośrodek Kultury 

Kategoria: Koła Gospodyń Wiejskich  

W konkursie udział wzięły następujące KGW z następujących miejscowości : 

- Jasienica 

- Iłownica 

- Międzyrzecze Górne 

- Międzyrzecze Dolne 

- Rudzica 

- Zabrzeg 

- Mazańcowice 

- Landek 

- Zaborze 

Degustacyjne Jury VIP w składzie: 

Antonina Górna 

Piotr Gibiec 

Danuta Kożusznik 

Janusz Pierzyna 

Krzysztof Skorupski 

Jan Sztefek - przewodniczący 

Wanda Then 

Na podstawie punktacji na arkuszach oceny i podliczeniu wyników: wyglądu i aranżacji oraz 
smaku 



jury stwierdziło, że końcowy wynik rywalizacji przedstawia się następująco: 

I miejsce - KGW Jasienica 

II miejsce - KGW Międzyrzecze Dolne 

III miejsce - KGW Zaborze 

pozostałe KGW otrzymały wyróżnienia. 

Jury Degustacyjne VIP stwierdziło jednomyślnie, że poziom aranżacji i smak potraw 
wszystkich był bardzo wyrównany i każdy z członków jury miał duże trudności w ocenie 
zespołów. Różnice w punktacji były niewielkie.  

Jury było pod wielkim wrażeniem wielkiego zaangażowania w przygotowanie potraw 
świątecznych prze wszystkie zespoły. Na stołach można było spotkać nie tylko bardzo 
starodawne świąteczne potrawy, wypierane przez nowe trendy kulinarne, ale też nowe 
propozycje  dań świątecznych. Przy dużej ilości potraw na stołach członkowie jury nie byli w 
stanie zdegustować wszystkich dań, gdyż  groziłoby to utratą zdrowia.  

Z wielką przyjemnością odnotowano fakt, że większość pań z KGW wystąpiło w strojach 
regionalnych - cieszyńskich.  

Kategoria:  lokale gastronomiczne 

W  konkursie lokali gastronomicznych  udział wzięli: 

Etno Chata  Topolej   z Goleszowa 

Grępielnia Restauracja&Apartamenty z Bielska Białej 

Restauracja Galeria Blu z Bielska Białej 

Restauracja Wirtuozeria  z Bielska Białej 

Przygotowane potrawy oceniało jury profesjonalne w składzie: 

Carlos Gonzalez  Tejera - ekspert kulinarny Stalgast przewodniczący jury 

Piotr Szczygielski - sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierników 

Karel Drapal  - Vice prezes Stowarzyszenia Czeskich Kucharzy i Cukierników 

Józef Sikora - Vice prezes Towarzystwa Beskidzkich Kucharzy w Republice Czeskiej 

Marcin Groshang - ekspert kulinarny 

Aranżacja stołów i wyszukany smak potraw w ocenie jury profesjonalnego był bardzo równy, 

Po długich obradach jury  ogłosiło następujący wynik rywalizacji : 

I miejsce Restauracja  Wirtuozeria  

II miejsce Restauracja GaleriaBlu 

III miejsce Grępielnia Restauracja&Apartamenty 



Wyróżnienie - Etno Chata  Topolej   z Goleszowa 

Podczas Festiwalu gościli specjalni goście z świątecznymi stołami: Ukrainy, Czech i Słowacji   

na  zasadzie prezentacji dziedzictwa kulinarnego. 

Prezentacja  połączona z degustacją  cieszyła się ogromnym powodzeniem.  

Relację przygotowali: 

W imieniu organizatorów i Jury Degustacyjnego - Wiesław Wróblewski - koordynator jury  

oraz Jan Sztefek - Przewodniczący  Jury VIP 

 

Stowarzyszenie Beskidzkie Smaki dziękuje:  

wszystkim ekipom za niesamowicie staranne i bogate przygotowanie stołów 

Wszystkim artystom za piękne występy  na scenie i klimat świąteczny 

Jurorom za profesjonalizm w ocenach 

Wszystkim wystawcom za zaangażowanie i przepyszne potrawy 

Współorganizatorom: 

Gminie Jasienica i wójtowi Januszowi Pierzynie 

Pani Dyrektor Agnieszce Bronowskiej  z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy 

Szefom i pracownikom Radia BIELSKO 

Dziękujemy wszystkim sponsorom  za wielkie serce i wsparcie imprezy 

oraz wszystkim , którzy nas odwiedzili, wspomagali i byli z nami  

 

                                                                 Stowarzyszenie Beskidzkie Smaki 

 


