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Dzis 0 godz. 17 rozpoczyna siq koncert na Moniach. Wczoraj trwaty przygotowania 

Od dzis studenci swî tuĵ  
LUBLIN Ruszajq Lubelskie Dni Kultury Studenckiej. Ulicami Lublina - po rocznej przerwie - przejdzie barwnŷ  
korowod. A wieczorem prezydent miasta zaprasza studentow na koncert 

MItOSZBEDNARCZYK 

O
godz. 16.15 zbiera-

my si? przed nasz^ 
stolowkq - zapowia-
da Pawel Gajewski, 

szef samorz^du Politech-
niki Lubelskiej. - O godz. 
17 wyruszamy w tras?: ul . 
Nadbystrzyck^, Gl^bokq, 
Sowihskiego, Al. Raclawicki-
mi i Krakowskim Przedmie-
sciem do kohca deptaka. 

Rok temu korowodu nie 
bylo, bo studenccy samo-
rzqdowcy nie chcieli organi-
zowac imprezy, ktora wielu 
mieszkaiicom kojarzyla si? 
giownie z halasem i pijan-
stwem. W tym roku o powrot 
przemarszu zacz?ly walczyc 
samorzqdy politechniki oraz 
uniwersytetow: Przyrodni-
czego i Medycznego. KUL 
i UMCS byly przeciw. - Ale do 

udzialu zapraszamy wszyst-
kie uczelnie - podkresla Ga
jewski. 

W poprzednich latach 
studenci kazdej z nich szli 
za platformami, na ktorych 
grali DJ-e. - W tym roku plat-
forma b?dzie jedna. Motyw 
przewodni to postaci z bajek 
- mowi Gajewski. - Wspol-
na platforma dla wszystkich 
b?dzie najlepszym rozwi^-
zaniem. Nikt nie b?dzie po-
krzywdzony. 

EQerowcy powinni przygoto-
wac si? na utrudnienia. Koro
wod b?dzie eskortowala poli-
cja. Studenci zapewniq ochro-
n?, zabezpieczenie medyczne 
i firm? sprz^tajqc^. W trakcie 
przemarszu obowiqzuje cal-
kowity zakaz picia alkoholu. 
Nie b?dzie mozna go tez wno-
sic na koncert inauguruj^cy 

LDKS, ktory rowniez o godz. 
17 rozpocznie si? na bloniach 
przed Zamkiem. Zorganizuje 
i sfinansuje go miasto. W tym 
roku wystqpiq Mela Koteluk, 
Pezet, Abradab, Rotten Bark, 
Power ofTrinity i Hey. 

-Tuz przed koncertem pre
zydent Krzysztof Zuk symbo-
licznie przekaze studentom 
klucze do bram miasta - za-
powiada Beata Krzyzanow-
ska, rzeczniczka prezydenta. 

W nast?pnych dniach 
imprezy przeniosq si? do 
kampusow poszczegolnych 
uczelni. Najpierw- od 9 do 12 
maja - na tereny zielone przy 
u l . Nadbystrzyckiej, gdzie 
Juwenalia zorganizuje Poli-
technika Lubelska (wyst^piq^ 
m.in. Luxtorpeda, Grubson, 
Ras Luta, Ira, Akurat, Enej, 
Dzem i Strachy na Lachy). 

W kolejny weekend stu
denci b?d^ musieli wybierac. 
Od 16 do 18 maja czas na Feli-
niad? Uniwersytetu Przyrod-
niczego (zagraj^ m.in. Zabili 
Mi Zolwia, Lipali, Happysad, 
Junior Stress, Jamal, Mila-
no, Stachurskyi Weekend). 
Z kolei od 17 do 19 maja na 
parkingu przed Chatk^ Zaka 
wspolne koncerty zorganizu
je UMCS, KUL i trzy uczelnie 
niepubliczne (na scenie m.in. 
The Subways, TaLLib, Vava-
muffin, Brodka i Afromental). 

LDKS zakonczq Medykalia 
Uniwersytetu Medycznego 
- od 23 do 26 maja wkampusie 
przyul. Chodzki (zagrajem.in. 
Herba Micze, L ^ Lan, Wilki, 
Letni Chamski Podryw, Bracia 
Figo Fagot, Coma i Lady Pank). 

Wst?p na wszystkie kon
certy jest bezplatny. 


