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KampDays na UwB
22 kwietnia 2015
Koncert, turniej futsalu, integracyjny piknik. To atrakcje rozpoczynających się w środę (22.04) na
Uniwersytecie w Białymstoku KampDays. To okazja nie tylko na zapoznanie się z ofertą edukacyjną
Uniwersytetu, ale też zwiedzenie jego nowego kampusu.
Pierwszego dnia, w środę (22.04), organizatorzy chcą zaprezentować Uniwersyteckie Centrum Kultury,
które powstało tuż obok Wydziału Fizyki UwB. Po wakacjach w UCK będą miały swoje siedziby
studenckie organizacje i uczelniany samorząd. Już gotowa i wyposażona jest sala Studenckiego
Amatorskiego Ruchu Artystycznego (sala SARA), z modułową sceną, widownią o regulowanej liczbie
miejsc (maksymalnie 120 siedzących, ok. 200 stojących), profesjonalnym nagłośnieniem,
oświetleniem i ekranem projekcyjnym. To w niej, po południu, odbędzie się inauguracja KampDays z
udziałem rektora uczelni, prof. Leonarda Etela. Wystąpi Chór Akademicki UwB oraz studencka grupa
improwizacyjna MEWA. Wcześniej na scenie zaprezentują się podopieczni Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinie „Droga” i odbędzie się aukcja charytatywna na rzecz tej organizacji. Żacy chcą w ten sposób
połączyć przyjemne z pożytecznym i pokazać, że studencka aktywność to nie tylko zabawa, ale i
społeczna odpowiedzialność.
Natomiast jeszcze przed południem studenci z uczelnianego oraz wydziałowych samorządów
organizują spotkanie z maturzystami zainteresowanymi studiowaniem na Uniwersytecie w
Białymstoku. Przez trzy godziny, od 10.00 do 13.00, będą czekać na uczniów, którzy chcą z pierwszej
ręki dowiedzieć się, jak studiuje się na poszczególnych wydziałach UwB, jakie możliwości rozwoju i
przyszłej kariery dają oferowane kierunki.
Czwartek (23.04) upłynie pod znakiem sportu. W Hali Sportowej UwB odbędzie się turniej futsalu.
Natomiast na terenie kampusu rywalizować będą miłośnicy gier komputerowych i paintballu. O 11.00
wystartuje „Halicjada”, czyli bieg na 1,5 km o puchar prorektora uniwersytetu, prof. Jerzego Halickiego
– chętni miłośnicy biegania mogą się jeszcze zgłaszać.
Ostatnią atrakcją KampDays, w piątek (24.04), będzie integracyjny studencki piknik na placu za
Uniwersyteckim Centrum Kultury. Na scenie pod chmurką wystąpią Kabaret „Urwani”, zespoły Mellow
Heads, Next to the Road, The Black Sheep, Holy Tram, Wolne Koty oraz DJ Pudlik. W programie
zabawy jest także loteria fantowa i wręczenie nagród zwycięzcom turniejów sportowych. (UwB/mt)
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