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Studenci 
pracuJ4 ^ 
nad zabawa 

LUBLIN 7 maja organizowanym przez Ratusz koncertem„Scena miastâ 'rozpoanq 
sî  Lubelskie Dni Kultury Studenckiej. Nastepnie imprezy przenioŝ  si? na tereny 
poszaegolnych uaelni.Trwa debata nad korowodem. 

TOMASZMACIUSZCZAK S po tkan i e p r zeds t a -
wicieli samorz^dow 
uczelni z wladzami 
miasta w sprawie ko-

rowodu zaplanowano na 
czwartek. Wtedy maj^ za-
pasc szczegolowe ustalenia. 
Ulicami miasta maj^ w nim 
przejsc studenci wszystkich 
uczelni. 

Podobnie jak w ostatnich 
latach miasto zorganizuje 
duzy koncert, ktory zainau-
guruje Lubelskie Dni Kultury 
Studenckiej. Odb^dzie si^ on 
7 maja. - Mamy gotow^ kon-
cepcJQ, ale nie podpisali§my 
jeszcze umow ze wszystki-
mi wykonawcami - mowi 
Krzysztof Komorski, zast^pca 
dyrektora Kancelarii Prezy-

denta Lublina. Tym razem im-
preza odb^dzie si^ w nowym 
miejscu - na bloniach na 
tylach Browarow Lubelskich 
przy ul. Bernardynskiej. Na 
teren imprezy b^dzie mozna 
wejsc takze od strony ul. Ru-
salka. Na scenie maj^ wyst^-
pic gwiazdy polskiej muzyki. 

Nast^pnego dnia rozpocz-
n^ si^ imprezy organizowane 
przez poszczegolne uczelnie. 
Jak dowiedzielismy si^ nieofi-
cjalnie w tym roku wspolpra-
CQ kulturaln^ planuj^ samo-
rz^dy studenckie Politechni-
ki Lubelskiej, Uniwersytetu 
Medycznego i Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. 
Koncerty maj^ odbyc si^ na 
terenach politechniki przy ul. 
Nadbystrzyckiej. Organizato-

rzy na razie nie potwierdzaj^ 
tych informacji. Oficjalnie 
o swoich planach maj^ po-
informowac na czwartkowej 
konferencji prasowej. 

Wkolejnym tygodniu stu
denckie imprezy przenios^ 
si^ w okolice ul. Chodzki, 
gdzie 15 maja rozpoczn^ 
si^ Medykalia. - O szcze-
golach b^dziemy informo-
wac w przyszlym tygodniu 
- mowi Katarzyna Krupa, 
przewodnicz^ca Zarz^du Sa-
morz^du Studentow Uniwer
sytetu Medycznego. 

23, 24 i 25 zaplanowano 
z kolei ̂ owne koncerty w ra-
mach Kozienaliow. - Ale juz 
od 7 maja b^d^ odbywaly si^ 
mniejsze imprezy, np. wyst^-
py kabaretow, przegl^dy stu

denckie, czy wydarzenia zwi^-
zane z jubileuszem 70-lecia 
istnienia uczelni - mowi Piotr 
Widomski, przewodnicz^cy 
Zarz^du Uczebiianego Samo-
rz^du Studentow UMCS. 

Nie w i a d o m o jeszcze , 
gdzie stanie kozienaliowa 
scena. - Mamy kilka nowych 
propozycji, ale na ten mo
ment trudno powiedziec cos 
wi^cej. Na pewno odcho-
dzimy od projektu P.I.W.O. 
(swietlnej animacjiwoknach 
jednego z akademikow, ktore 
podczas dwoch ostatnich 
edycji Kozienaliow cieszyly 
si^ bardzo duzym zaintere-
sowaniem - przyp. red.), ale 
planujemy cos rownie spek-
takularnego - dodaje Wi
domski. 


