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Wiemy juz, kiedy odbfd^ si^ 
przysztoroc3;ne Dni Kultury Stu-
denckiej. Katolicki Uniwersytet 
Lubelski zamierza zorganizowac 
swoje koncerty od 16 do 19 maja 
2013 roku. - Zapadla deq^zja 
i wspoln^ imprez^ dziemy or-
ganizowac juz nie tylko, jak 
w ubieglym roku, z UMCS 
i WSEI, ale chc^ do nas dol^czyc 
Wyzsza Szkola Spoleczno-Przy-
rodnicza i Wyzsza Szkola Nauk 
Spolecznych - ujawnial wczo-
raj Wojciech Wrzyszcz, prze
wodniczacy Samorzadu Stu-
dentow KUL. Nie wiadomo jesz-
cze, gdzie stanie scena. 

-Niekonieczniemusz^tobyc 
bloniaprzed Zamkiem. To miej-
sce nie do konca si? sprawdzilo 
w ubieglym roku. Trwaj^ roz-
mowy w tej sprawie - mowil 
Wrzyszcz. - Negocjujemy z arty-
stami, bfdziemy mieszac style, 
b^d^ zespoly rockowe, ale tez 

reggae. Na pewno b^dzie jakis 
zagraniczny wykonawca, ale po-
staramy si?, by zaipiewala jakas 
krajowagwiazda. 

Okazujesif,ze koncerty wra-
mach Kozienaliow i Kulturalio w 
odb^d^ si? w tym samym termi-
nie, w ktorym zaplanowano 
Felrniad?. - Wst?pnie ustalilismy 
terrain Feliniady na 16-18 maja. 
Wlasnie jestesmy na etapie pod-
pisywania umow z wykonaw-
cami, ale to niespodzianka, 
szczegoly zdradzimy blizej maja 
-poinformowal Jakub Iwaszko, 
przewodniczacy Samorzadu 
Studentow Uniwersytetu Przy-
rodniczego. - B^d^ delikatne 
zmiany, jesli chodzi o program 
Feliniady, zmieni^ si? troch? kli-
maty muzyczne. Mie jsce impre-
zy pozostaje bez zmian (FeUn -
przyp.red.). 

Jako pierwsza z koncertami 
mszy Politechnika Lubelska. Ju-
wenalia rozpoczn^ si? 9 maja 
i potrwaJ4 do 12 maja. - B?dzie 
rockowo i na pewno wyst^pi^ 

same znane gwiazdy - mowil 
wczoraj Pawel Gajewski, prze
wodniczacy Saraorz^du Stu
dentow Politechniki Lubelskiej. 
- Zlozylismy tez pismo do ratu-
sza, bo chcemy zorganizowac 
korowod, ktoregobardzobrako-
walo w ubieglym roku. 

Na zakonczenie Dni Kultury 
Studenckiej zaplanowano Me-
dykalia. Wst?pnie wyznaczono 
ich terrain od 23 do 26 raaja. Jesz-
cze nie wiadorao, czy do organi-
zacji imprezy przystqpi, jak 
w ubie^ym roku, Wyzsza Szkola 
Przedsi?biorczosci i Administra-
cjiwLublinie. 

- Decyzja nie zapa(Ua - przy-
znala Malgorzata Nowak, prze-
wodnicz^ca Samorzadu Studen
tow Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. - Do tej pory krolo-
w ^ na naszej scenie rock. Teraz 
tez b?dzie, ale bierzemy pod 
uwag? inne gatunki muzyczne, 
zeby odswiezyc troch? formul? 
i wprowadzic odrobin? swie-
zosci. 


