
Wszystko juz dopî te, 
a studenci swoje 
Miesi^ce rozmow, ustalania terminow, kontraktowania gwiazd... 
Tymczasem studenci kilku uczelni rozpoczn^ swi^towanie dzien przed 
wieikim koncertem zaplanowanym przez miasto 

Slawomir Skomra 
Miato bye tak: Urz^d Miasta i uczel-
niane samorz^dy zaakceptowaty, ze 
7 maja studenci rozpocznq swoje swi^ 
to korowodem przez miasto. Odbiorq 
klucze do bram miasta i zacznie si^ 
wieiki inauguracyjny koncert „Scena 
Miasta" za Browarem Perfa przy 
ul. Bernardynskiej. 
- Konczymyjuz kontraktowanie arty-
stow i nie jestesmy w stanie zmienic 
daty koncertu - mowi Krzysztof Ko-
morski z kancelarii prezydenta Lub-
lina. To on od kilku miesi^cy prowa-
dzil rozmowy ze studentami. 

- Wszystko bylo ustalone. Zacz^lis-
my rozmowy jeszcze w zeszlym roku. 
Od pocz^tku bylismy otwarci na pro-
pozycje studentDW i traktx)walismy ich 
po partnersku. Zaproponowalismy np., 
ze zorganizujemy trzydniow^ impre-
z^, ale nie zaakceptowali terminu, ar-
gumentuj^c, ze kolidowalby z koncer
tem jednego z samorz^dow. Uznalis-
my zgodnie, ze „Scena Miasta" nie b ^ 
dzie kolidowala z zadnymi imprezami 
uczelnianymi 7 maja, c ^ i przed pierw-
szym koncertem Uniwers3^etu Przy-
rodniczego - opowiada Komorski. 

Wszystko bylo juz dopi^te do wczo-
raj, kiedy studenci o^osili, ze Politech-

nika Lubelska, KUL, Uniwersytet Przy-
rodniczy i dwie prywatne uczelnie 
(WSNS i WSEI) b§d̂  swi^towac ra-
zem - inaczej niz ustalano. W tej gru-
pie nie ma UMCS i Uniwersytetu Me-
dycznego. 

Co wi^cej, Pawel Gajewski, prze-
wodnicz^cy Samorz^du Studenckie-
go PolitechniM Lubelskiej, planuje start 
z a b a ^ na 6 maja. Dzien przed inau-
guracj^ zaplanowan^ przez miasto. 
Studenci nie zamierzaj^ isc w korowo-
dzie przed ratuszem i odebrac kluczy 
do miasta. Korowod ma przejsc 
z pi. Litewskiego pod Politechnik§. 

Ma p wenallach inaj^ 
zagrac mM. Kuit, 
Akurat, Big Cyc, T.Love 
czy discopolowy Akcent 

Komorski dowiedzial si§ o zmia-
nach wczoraj o godz. 10. - Organiza-
cja wydarzen w terminie koliduj^-
cym ze „Scen̂  Miasta" ma si^ nijak 
do wspolnych ustalen. Wynika z te-
go, ze „Scena Miasta" nie b^dzie ina-
uguracj^ Dni Kultury Studenckiej, 
ale to juz decyzja samorz^dow - mo
wi z zalem. 

Dodaje, ze zorganizowanie koncei^ 
tu na bloniach za Peii^ bylo duzym wy-
silkiem. Nie chodzi tylko o pieni^dze, 
ale trzeba bylo zabiegac o zgod^ od po-
licji i konserwatora zabytkow. 

Gajewski tlumaczy, ze data 7 ma
ja nie byla ustalona na 100 procent. 
- To ustalenia gdzies z pocz^tku. 
W mi^dzyczasie pol^czylismy sily 
i wyszedl nam jeden dzien koncer-
tow wi^cej. Nie moglismy go zrobic 
w ten sam dzien, kiedy robi miasto, 
wi^c zaczynamy wczesniej - tluma
czy. 

A gdzie studenci odbior^ klucze do 
bram miasta? - Moze na pi. Litewskim, 
a moze gdzies indziej. Rozmawialis-
my o tym z urz^dnikami. Maj^ cos wy-
myslic - mowi Gajewski. 

Piotr Widomski, przewodnicz^cy 
samorz^du studentowUMCS, decyzja kolegow z innych uczelni jest za-
skoczony. - Wlasnie si^ o niej dowie-
dzialem. Nieladnie to wyszlo, sporo 
komplikacji... Jednak jestesmy otwar
ci na wspolprac^ i b^dziemy rozma-
wiac o wspolnym korowodzie - zapew-
nia. 

Na juwenaliach maj^ zagrac: Kult, 
Akurat, Big Cyc, GrubSon, Vavamuf-
fm, Tabu, RedLips, Enej, HerbaMicze, 
Luxtorpeda, Video, T.Love i discopo
lowy Akcent. 0 


