
UCZELNIE Majowe swieto studentow moze odbywac si? na Woniach przed Zamkiem 
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- Pragn^ zaproponowac 
Panstwu wspoln^ organizacj^ 
Lubelskich Dni Kultury Stu-
denckiej poprzez zjednocze-
nie si^ wszystkich lubelskich 
uczelni wyzszych, a co za tym 
idzie zorganizowanie jednej, 
kilkudmowej imprezy dla mlo-
dych ludzi - napisal prezydent 
BCizysztof Zukdo lubelskich sa-
morz^d6w studenckich. 

- Od dhizszego czasu toczy 
si? dyskusja na temat majo-
wego swi^ta studentow - tlu-
maczy Katarzyna Mieczkow-
ska-Czemiak, rzecznik Ratu-
sza. - Imprezy trwaj4 zwykle 
prawie c^maj . Odbywajq si? 
w roznych cz^sciach miasta, 
CO czasem wywoluje nega-
tywne komentarze mieszkan-
cow. Prezydent zaproponowal 
formula, ktora sprawdzila siq 
w innych miastach - wyjasnia 
Miecdcowska-Czemiak. 

Jak to mialoby wygl^dac? 
Na 9 maja na bloniach przed 
Zamkiem jest zaplanowany 
koncert inauguruj^cy Lubel-
skie Dni Kultury Studenckiej. 
Po nim prezydent chce udo-

st^pnic ten teren poszczegol-
nym uczelniom na ich impre
zy. Miasto pokryloby koszty 
sceny, ogrodzenia i ochrony. 
Studenci mieliby zapewnic 
artystow, zaplacic za ich wy-
st^py, oswietlenie i naglo-
snienie. Koncerty konczylyby 
si§ przed godz. 22. 

Wszystko to prezydent 
przedstawil wczesniej sze-
fom studenckich samorz^-
dow na specjalnym spotka-
niu. Ci propozycji wyshichali, 
ale nie wszystkim siq spodo-
bala. - Prezydent proponuje 
ograniczenie calych dni kul
tury studenckiej do czterech 
koncertow, gdy do tej pory po 

cztery koncerty miala kazda 
z wi^kszych uczelni. Teraz zo-
stanie nam po jednym? - pyta 
jeden z samorz^dowcow. 
- Poza tym, na tym polega 
magia naszego swi^ta. Stu
denci mogq siq bawic przez 
kilka weekendow, na kon-
certach z roznymi artystami 
- dodaje inny. - Dzi^ld temu 
kazdy moze znalezc dogodny 
dla siebie termin i pojsc na 
imprezy z ulubion^ muzyk^. 

Nieoficjalnie wiadomo, ze 
przy dotychczasowych loka-
lizacjach swoich koncertow 
chcq pozostac Uniwersytet 
Przyrodniczy (Felin) i Poli-
technika Lubelska (tereny zie-

lone przy ul. Nadbystrzyckiej). 
- Nie chce si? na ten temat 
wypowiadac, zanim oficjalnie 
nie odpowiem prezydentowi 
- ucina Arkadiusz Urz^dow-
ski, szef samorz^du P L 

Ch?tny do przenosin na 
Blonie jest za to UMCS. - T a 
propozycja jest sensowna. 
I na pewno jednoczqca cale 
srodowisko, o czym mowi si? 
przeciez od lat - podkresla 
Arma Nieoczym z samorz^-
du UMCS. - Nadal licz? na 
rozs^dek naszych uczelni. 
Mozemy zrobic wydarzenie 
na poziomie og61nopolskim, 
a nie na poziomie swi?ta pie-
rogow. 


