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agiczna i
Wianki nad Wisłą, Podzamcze, wstęp
wolny, sobota (25.06): piknik: godz. 14
-19; gra miejska Warszawianki: godz.
U -15.30 i 16 -17.30, happening
świętojański: godz. 18 -19, wiankowa
gala gwiazd: godz. 20 - 24; pokaz
sztucznych ogni: godz. 2A

Legendarne bóstwa słowiańskie
z czasów Warsai Sawy wcale nie za
gubiły się w mroku historii. O tym,
że Swaróg, Kupała, Światowid czy
Dziwożona mogą się pojawić na
Podzamczu także w naszych cza
sach, przekonają się już w sobotę
uczestnicy dorocznych Wianków
nad Wisłą.
Każdy, kto ma odwagę stanąć
z dawnymi bóstwami oko w oko
i podjąć próbę ich przechytrzenia,
powinien się zgłosić do udziału
w grze Warszawianki. Do pomocy
przy ratowaniu uwięzionej przez
okrutnego boga Peruna Sawy przy
da się każda para rąk.
Sawę ocalić mogą tylko wianki,
które Perun oddał pod opiekę nie
przychylnym demonom i bóstwom.
Zadaniem graczy jest odebranie wy
starczającej ich ilości i - zgodnie
z pradawnym zwyczajem - puszcze
nie zdobyczy z nurtem rzeki. - To al

ternatywna wersja legendy o Warsie
i Sawie, historii walki dobra ze ziem
miłości z okrucieństwem, cnoty z jej
brakiem - wyjaśniają autorzy scena
riusza I zachęcają do zabawy
wszystkich mieszkańców miasta.
W sobotę zgłoszenia przyjmowane
są od godz. 12 (pierwsza tura) i 1415
(druga tura gry). Na starcie powinny
się pojawić zespoły liczące od dwóch
do pięciu zawodników. - Część za
dań trzeba wykonywać grupowo
- wyjaśnia Andrzej Matusiak, dyrek
tor organizującej wydarzenie Sto
łecznej Estrady. - Chętnym indywi
dualnym znajdziemy więc odpo
wiedni zespół.
Czy graczom uda się przechy
trzyć strzygi i straszydła, okaże się
o godz. 18, kiedy zdobyte przez nich
wianki zakołyszą się na falach rzeki.
Puszczone na wodę przez barwny
korowód złożony z postaci z gry oraz
mieszkańców Wioski Świętojań
skiej, symbolicznie uczczą najdłuż
szy dzień w roku.
O równie niezwykłą atmosferę
w dalszej części wieczoru zadbają
muzycy, którzy kolejno pojawią się
na scenie: wokalistki Brodka i Kelis
oraz grupy Wilki i Sunrise Avenue.
A o północy niebo rozbłyśnie feerią
światła. Trzeba to zobaczyć.
-Antonina Rogala

ZAGRAJĄ NA WIANKACH
Brodka, Kelis, Wilki, Sunrise Avenue - początek godz. 20
Brodka zbiera po otrząśnięciu się recenzentów zaskoczonych
nagłą zmianą kierunku jej rozwoju coraz lepsze opinie o płycie
„Granda", wyraźnie zrywającej z jej wizerunkiem popowej ar
tystki. Pewnie dzięki temu, że próbuje odebrać gębę polskiej
piosence popularnej i nadać jej kosmopolityczną twarz
- z elektroniką i ludową nutą ale i ambitnym planem numerów
przygotowanych przez najlepszych tekściarzy i kompozytorów.
Kelis - amerykańska wokalistka - z popu mieszanego z R'nB
i hip hopem oraz nowego soulu nominowanego do Grammy
przeszła gwałtownie na taneczną stronę mocy. Z gwiazdy czar
nego popu stara się przeobrazić w królową wokodera W jej sty
lu pojawiły się nawet elementy rozpoznawalne jako techno i eurodance. Za zwrot jest chwalona. A najlepszy komplement, jaki

można w tym gatunku usłyszeć, to: „Madonna by za ten kawa
łek zabiła".
Wilki wracają do gry. Po dwóch latach, które jej członkowie po
święcili własnym projektom, jest nadzieja na nowy materiał. Li
derem i autorem jest nadal Robert Gawliński, a do zespołu dołą
czyli: Maciej Gładszy jako drugi gitarzysta (brał udział w nagra
niu debiutanckiego albumu) oraz basista Staszek Wróbel.
Sunrise Avenue to fińska grupa regularnie koncertująca w Pol
sce. Ale jest także chętnie słuchana w całej Europie - ma
na koncie swoją piosenkę wrolioficjalnej melodii Tour de France
oraz „Choose To Be Me" jako motyw przewodni niemieckiego
Big Brothera W tym roku wyszedł trzeci krążek zespołu - „Out
Of Style". To wbrew tytułowi typowe dla nich popowe i soft roc
kowe granie z hitowym „Hollywood Hills" na czele.
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