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Śląski bigos na zamku w Śląskiej Ostrawie 26 maja 2012 
 
To już była 6. edycja  Międzynarodowego konkursu kulinarnego w gotowaniu bigosu w 
kociołku. 
Organizatorem konkursu było jak zawsze pod przewodnictwem Karela Drapala, 
pomysłodawcy i głównego organizatora.  
 
Patronatem imprezę objęli:  Miasto Ostrava, Urząd miejski Slezská Ostrava 
Miejsce: Zamek Ślaskoostrawski, ulicja Hradní 1, Slezská Ostrava 
    (Slezskoostravský hrad, ulice Hradní 1, Slezská Ostrava) 
 
W konkursie uczestniczyły co najmniej 2 osobowe zespoły profesjonalne i amatorskie z 
Republiki Czeskiej i Polski. 
 
Przedmiotem konkursu był bigos, gotowany w kociołku w godz. 10 – 14.  
 
Przedtem nastąpiło uroczyste otwarcie konkursu na scenie w zamku górnym po 9.30, gdzie 
odbywała się inna duża impreza. Trzeba tu dodać, że cały konkurs kulinarny Śląski bigos na 
zamku odbywa sie w ramach uroczystosci Dzień Ostrawy Śląskiej. Dlatego jest na zamku 
program dla dzieci i dla doroslych i grają i występują rożne zespoły. 
Przedstawiono na tej scenie cel konkursu a także jury i ekipy startujące. 
 
Sam konkurs odbywał się w obrębie dziedzińca zamku dolnego, którego zarysy 
nieistniejących już od dawna murów wykonano w bardzo niekonwencjonalny sposób. W 
symboliczny sposób otworzył go strzał Wielkiego zbójnika. Ekipy, które  miały już 
przygotowane , niektóre pięknie udekorowane, stoiska pod namiotami i rozpalone ogniska, 
rozpoczęły krojenie mięsa, boczku itd.  
 
Jury: 
Przyglądało się tym czynnościom i oceniało międzynarodowe jury w następującym składzie: 
Prezes jury: 
Renáta Škvorová, sekretarz Stowarzyszenia Czeskich kucharzy i cukierników, region Moraw 
i Śląska 
 
Czlonkowie jury:  
Jan Sztefek (Polska), Wielki Zbójnik Gromady Górali na Śląsku Cieszyńskim 
Karel Drápal, Stowarzyszenie Czeskich kucharzy i cukierników, region Moraw i Śląska 
Petr Zezulčík, vicemistrz Republiky Czeskiej w gotowaniu gulaszu w kociolku 
 
Zastępcy sponzorów (jury amatorskie): 
Radomír Mandok, Urząd Miasta Ostrava, rejon Śląska Ostrava 
Mgr. Válková, ArcelorMittal Ostrava, a.s. 
 
 
Ekipy: 
Udział w konkursie wzięły: 
Beskidzki Klub Kulinarny, Skoczów 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Ekonomicznych, Cieszyn 



Gourmet Team, Přerov, Republika Czeska 
Team Kuchtíci, Ostrava, Republika Czeska 
Valašské cérky a ogaři, Ostrava, Republika Czeska 
Team Valmezáci, Integrovaná střední škola, Valašské Meziříčí, Republika Czeska 
GejzA Team, Pozořice, Republika Czeska 
Česnek Team, Opava, Republika Czeska 
 
 
Ekipy pracowały bez pośpiechu, starannie przygotowując surowce do bigosu.  
Wszystkim tym czynnościom przyglądali się widzowie, którzy często zadawali pytania. 
Niektóre ekipy chwaliły się własnymi wyrobami, którymi częstowali. Jedna z ekip przywiozła 
ze sobą opracowaną i wydaną broszurę, w której autor w sposób żartobliwy, ale historyczny 
udowadniał istnienie bigosu na Morawach jeszcze przed Cyrylem i Metodym, a więc przed 
powstaniem Państwa Polskiego i przedstawił jego barwne dzieje na przestrzeni wieków. Co 
ciekawe – tekst jest napisany w języku morawskim.   
Artykuł "Bigoš -  Moravský národní pokrm" od GejzA Tým, Pozořice, Republika Czeska, 
otrzymał nagrodę specjalną jury za „kreatywną przyprawe regionalnego  bigosu“.  
Tekst ten jest załącznikiem do tego sprawozdania.  
 
Na dziedzińcu była wspaniała atmosfera. Przy gotowanym w kociołkach bigosie było aż 
nadto gorąco. Wszystkie ekipy zmieściły się w czasie.  
Przy stoliku jury trwały dyskusje dot. smaku, wyglądu potrawy itd.  
A każdy z przygotowanych  bigosów różnił się recepturą a więc i smakiem. 
Ustalenie trzech pierwszych miejsc było zgodne, co można było zobaczyć arkuszach ocen. 
Większe dyskusje trwały przy ustalaniu miejsc dalszych.   
Wydawało się, że Beskidzki Klub Kulinarny, który posiada puchar przechodni tej imprezy 
może znajdzie pogromcę, ale nie znalazł. Po raz trzeci był najlepszy. Najmłodsza ekipa pod 
okiem doświadczonych kucharzy, którzy to wygrali w swoim życiu już wiele konkursów, 
sprawdziła się. Dopiero co dwa tygodnie wygrała konkurs Beskidzkich kociołków w 
Koszarzyskach. Byli profesjonalni do samego końca, pięknie prezentując swoje danie 
jurorom.  
Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło ponownie na scenie głównej w 
Górnym zamku, na której zjawili się wszyscy jurorzy i wszystkie ekipy. Dyplomy i nagrody 
wręczali: 
 
 
 
Wyniki: 
 
Wyniki konkursu: 
1. miejsce: Beskidzki Klub Kulinarny, Skoczów, Polska, nazwa bigosu: Bigos po beskidzku. 
Członkowie ekipy: Wiesław Wróblewski, Jacek Dutka, Karol Pamula, Szczepan Kotkowski. 

2. miejsce:  Gourmet Team, Přerov, Republika Czeska, nazwa bigosu: Bigos strzegomski 
myśliwski z dzika. Członkowie ekipy: Jan Jakeš, Karel Povýšil. 

3. miejsce: Česnek Team, Opava, Republika Czeska, nazwa bigosu: Česnekův bigos. 
Członkowie ekipy: Pavel Kořízek, Daniel Hurník. 



Nagroda specjalna jury za kreatywną przyprawe regionalnego  bigosu: GejzA Team, 
Pozořice, Republika Czeska. Członkowie ekipy: Petr Hromek, Adéla Kousalová, Jana 
Kulhánková. 

 
 
Sponsorzy: 
 
Mamy nadzieję, że główny organizator, Karel Drapal zachęcony sukcesem VI edycji nie 
podda się i na VII edycji zobaczymy się w przyszłym roku.  
 
Relację z pomocą organizatora konkursu - Karela Drapala przygotował Jan Sztefek  

 
Załączniki: 
1. Komunikat jury 
2. Artykuł "Bigoš -  Moravský národní pokrm" od GejzA Tým 
3. Zdjęcia 
4. O zamku z wikipedii.  
 
 
 
 
 
 


