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Szóste psoty

Szósty Mivena-Etno-Kabaret zgromadził w auli Budowlanki 14 
zespołów z kilku krain Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny, 

Nadbuża, Kurpi, Mazur, ziemi rawskiej i mińskiej. Przyjechali, 
by udowodnić, że potrafią się bawić lepiej niż niejeden miastowy i nie-
jeden młody. Przy okazji mieli szanse zdobyć cenne nagrody, w tym 
statuetkę Etno-psoty. Ich poczynania sceniczne bacznie śledziło jury. 
W jego składzie zasiedli: przewodnicząca Justyna Kowalczyk, Pola 
Nowak, Teresa Romaszuk i Marcin T. Gomulski. Oceniali surowo, 
zwracając szczególną uwagę na dobór scenariusza, folklor, aktorstwo, 
artyzm i ogólne przesłanie występu. W tym roku prezes fundacji Mi-
vena Zbigniew Piątkowski postanowił, by publika miała bardziej real-
ny wpływ na końcową ocenę zespołów. Przyznał więc zespołom aż 70 
punktów na 150 możliwych do zdobycia. Każdy cenny, bo decydował o 
ostatecznej pozycji.

Tego dnia nie chodziło jednak o wyniki, a dobrą zabawę. Zespoły 
w 20-minutowych programach starały się w satyryczny sposób przed-
stawić problemy codzienności, wyśmiać głupotę i przekazać publice 
niczym nieposkromioną życiową prawdę. 

A z czego w tym roku żartowali? Etno-mińszczanie piosenkami 
o pannie Cecylii i złotym pierścionku wspominali uroki miłości. 

Złota Jesień z Kałuszyna rozśmieszała groteską, dramą i filuterną 
piosenką. Czarne historie o separacji, rozwodzie, zdradzie, przekwi-
taniu, świecie sekretarek oraz biznesu, a podkreślone z humorem ma-
kabreską o dziadku, wyśpiewane przez Krystynę Milewską, ukazały 
wszelkie odcienie życia. 

Młode, energiczne i buńczuczne czerwienią pasiaków Wróblanki z 
Wróbli, zachwalając miotlarzy, piekarzy czy kominiarzy, przestrzegały 
panny przed biedą i marnotą gospodarzy. Podawały też sposoby na „wol-
ną chatę” i zdobycie Jasieńka. Dziarski ton piosenek o dojonym byku czy 
macanym kogucie nadawały Adela Wielgomas i Wanda Smolarczyk. 
Natomiast Iwowianki z Iwowego z męskim rodzynkiem Grzegorzem 
Oszkelem wyśpiewały humorystyczną historię o wdowcu, który do ko-
chania, rodzenia dzieci, a nawet czyszczenia wąsisk miał dwie baby.

Seniorynki z Sokołowa jak zwykle nie zawiodły i już na początek, 
piosenką o kochasiu, co odszedł w siną dal rozruszały widownię. Barwą 

kapeluszy, kwiatów, tiuli, szali czy podwią-
zek wprowadziły na scenę miejski folklor 
oraz humor wprost zza Buga. Rej wodziła 
oczywiście osiemdziesięcioletnia Danuta 
Kalinowska, która wzorem „Hanki Bie-
lickiej” serwowała wszystkim, także orga-
nizatorowi Zbigniewowi Piątkowskiemu, 
autorskie i figlarne teksty. Nie wstydząc się 
przy tym podciągnięcia sukni, by odsłonić 
iskrzące się czerwienią podwiązki. Ona też 
w pełni zasłużyła na Etno-psotę, którą to 
przyznało jej jury. Nagrodę swym niebiań-
skim śpiewem okrasiła Pola Nowak – wła-
ścicielka najpiękniejszego, białego głosu w 
całej Puszczy Białej

Grupa Retro Band z Ostrowi Mazo-
wieckiej po europejsku wychwalała życie 
na wsi i poszukiwała prawdziwego chłopa, 
bo okazało się, że te współczesne chłopaki 
znają wszystkie części od kombajnów, a nie 
wiedzą, co to cep. Świderzanki ze Świde-
rek, wspólnie z akordeonistą Wiesławem 
Boguszem, bębnistą Janem Paskiem i 

Po 8 udanych Festiwalach Chleba i 5 przeglądach ludowych kabaretów mińska Fundacja Mivena po raz 
szósty postanowiła zaserwować mińszczanom potężną dawkę swojskiego humoru. Wszystko w celu propagowania 
sztuki ludowej, integracji wsi z miastem, więzi regionów kraju i pokoleń Polaków, a także promocji Ziemi Mińskiej. Na 
sobotę, 13 kwietnia, jej prezes zaprosił więc do auli Budowlanki 14 grup z kilku regionów Polski, by bawili, śpiewali, 
przygrywali do tańca i pokazali mińszczanom prawdziwą radość życia
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PIELUCHOMAJTKI, WKŁADKI HIGIENICZNE: 
WORKI I PŁYTKI STOMIJNE, CEWNIKI, 
WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU, 
PERUKI, PROTEZY PIERSI, 
MATERACE I PODUSZKI PRZECIW ODLEŻYNOWE, 
WÓZKI, BALKONIKI.
ORAZ:ORAZ: - ART.ORTOPEDYCZNE I REHABILITACYJNE
   - ART. P/ŻYLAKOWE
   - KOSMETYKI, SUPLEMENTY DIETY I INNE...

NAJNIŻSZE CENY-SPRAWDŹ!

Kurpie od Myszyńca pokazały zwycięski wyrząd do ślubu

Pola Nowak śpiewa Danucie Kalinowskiej, Etno-psocie 2013


