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Pomimo zamieszania wokol stu-
denckiego korowodu, w marszu 
przez miasto uczestniczyly 
tlumy, a prezydent Lublina jak 
zwykle wr^czyl zakom klucz 
dobrammiasta. 

Odmow^udziahiw tradyqq-
nym korowodzie wyrazily KUL 
iUMCS. Powodembyly wrzaski 
i hektolitry alkoholu w r^kach 
studentow, ktorzy maszerowali 
przez miasto w ubieglym roku. 
Cz^sc mieszkancowpoczula si^ 
tyvn widokiem zazenowana. 
Z tego tez powodu Krzysztof 
Zuk wr^czyl studentom klucze 
nie pod drzwiami Urz?du Mia-
sta, kiedy przechodzil tamt^dy 
ok.godz. iSkorowod, alenaWo-
niach pod Zamkiem, gdzie od-
bywal sif otwieraj^cy dni k u l 
tury studenckiej koncert „Sceny 
Miasta". 

Przebieranq^ z Uniwersytetu 
Przyrodniczego, Uniwersytetu 
Medycznego i Politechniki Lu-
belsiciej postanowili nie odst?-
powac od tradycji i wcieli l i si§ 
w ro l f bajkowych postaci. Ich 
facebookow^ akcj^ wsparlo 2 ty-
si^ceosob. 

Trudno ocenic, ile osob 
wzi^o udzial wkorowodzie, ale 
bylo ich na tyle duzo, ze zakor-
kowalo si^ wejscie do Bramy 

Tym razem krdiewna Sniezka zostata w tyle 

Krakowskiej. Prawdziw^ frajd? 
mialy dzieci. Nie na co dzien 
na ulicy da si§ spotkac takich 
bohaterow jak: smerfy, kro-
lewna Sniezka i siedmiu 
kranoludkow, Quasimodo, wo-
jownicze zohvie Ninja, myszka 
M i k i , Kermit, Asterix i Obelix, 
Teletubisie, Pippi Langstrumpf, 
najprawdziwsi piraci, czy lord 
Vader graj^cy na kobzie. Piwo 
pily pojedyncze osoby, apochod 
odbyl si^ spokojnie. 

Kiedy korowod zblizal si? 
do Bramy Krakowskiej, na blo-
niach juz trwaly koncerty. 
W t y m roku studenci musieli 
wybrac, czy wol^ wzi^c udzial 
w korowodzie czy przyjsc 
na wystfp Meli Koteluk. 
Na szczf scie koncert „Sceny 
Miasta" na bloniach pod Zam
kiem trwal jeszcze dhigo. Za-
grali: Rotten Bark, Power of 
Trinity, Abradab I Pezet oraz 
gwiazda wieczom - Hey. 

Dzisiaj na juwenaliach PL 
przy ul . Nadbystrzyckiej zagrajq 
Porozumienie, Luxtorpeda i 
Grubson. 

Szczegdlowy program dni 
kultury studenckiej znajcLdecie 
w naszym piqtkowym dodatku 
kulturalnym„Luhlin. Piqtekwie-
czorem". 

Studenci wzt^li sobie do serca wymyslenie przebrah 
Wi^ej zdj^ oraz film na 
wwwJairierlubeiskî il 


