
POLITECHNIKA Zdecydowaty gtosy mtodych pracownikow 
i studentow 

Nowy rektor nie 
b̂ dzie siq nudzic 
P rof. Piotr Kacejko bQdzie 

nowym rektorem Politech-
niki Lubelskiej. We wczoraj-
szych wyborach pokonaf 
dotychczasowego szefa 
uczeini prof. Marka Opielaka. 
Prof. Kacejko, obecnie pro-
dziekan Wydzialu Elektrotech-
niki i informatyki, zdobyl 61 
gtosow elektorow. Rz^dz^cy 
uczeini^ od 3,5 roku prof. 
Marek Opielak - 42 gtosy. 
To zaskoczenie, bo wczesniej 
w kuluarach jako pewniaka 
do wygranej wymienialo siQ 
prof. Opielaka. Choc o tym, ze 
rektorowi w wyborach moze 
nie pojsc tatwo, sygnalizowali-
smyjuz kllka dni temu. 
IVIacierzysty wydzial prof. 
Kacejki - ku zaskoczeniu 
czQsci pracownikow uczeini 
- poparl go jednogtosnie. 
Tymczasem kojarzony z rekto
rem dziekan Wydzialu Elek-
trotechniki prof. Waldemar 
Wojcik nie zostat etektorem, 
bo przegral w wyborach 
na wydziale. 
Prof. Kacejko tuz po ogtosze-
niu wynikow powiedziat, ze 
czut siQ jak podczas waiki 
Adamek-Kliczko. Wygrat, bo 
zdobyt poparcie gtownie 
mtodych pracownikow i stu
dentow. - Czasami takjest, 
ze spotecznosc akademicka 

potrzebuje zmian. Ale wtasnie 
po to jest demokracja - mowi 
zwyci^zca wyborow. - Czy 
jestem zaskoczony wynikiem? 
Nie - przyznaje otwarcie prof. 
Kacejko. - Po to angazujQ si? 
w pewne przedsi^wzi^cia, 
zeby osiqgn^c sukces. 
- Tak zdecydowali ludzie, co 
tu komentoWac - mowi z kolel 
odchodzqcy rektor prof. Marek 
Opielak. - B^d? mogt wi^cej 
czasu poswiQcic sobie i rodzi-
nie, podreperowac zdrowie, 
wypocz^c. A nowy rektor 
b^dzie miat tyle pracy, ze na 
pewno nie b^dzie SIQ nudzit. 
ZyczQ mu jak najlepiej. 
Co przez najblizsze 4 lata 
czeka uczeini? pod nowymi 
rz^dami? - W wyniku tego, co 
uzyskamy z tej kadencji, 
mowi? 0 efektach inwestycyj-
nych, to b?dzie rewolucja 
- zapowiada prof. Kacejko. 
- Dusimy si? z powodu braku 
powierzchni. Teraz uzyskamy 
nowe przestrzenle, nowe 
mozliwosci rozwoju. 
- W zakresie relacji mi?dzy-
ludzkich, decentralizacji 
wtadzy, to b?d^ zmiany 
ewolucyjne. W trakcie wybo
row mowitem, ze id? po 
wtadz? po to, zeby si? ni^ 
podzielic - dodaje nowy 
rektor. - Teraz trzeba si? brae 
do ci?zkiej pracy. Juz od 
wrzesnia. 
Piotr Kafejko urodzit si? 
w 1955 roku. Jest absolwen-
tem Wydziatu Elektrycznego 
PL Specjallzuje si? we 
wdrazaniu informatyki 
do energetyki. Jego pasj^ 
jest bieganie. 
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W poniedziatek nowego 
rektora wybrat lubelski 
Uniwersytet Medyczny 
- zostat nim lekarz, dotych-
czasowy prorektor uczeini 
prof. Andrzej Drop. Wybory 
na Uniwersytecie Przyrodni-
czym 26 marca, ale tu 
kandydatem jest tyiko 
obecny rektor prof. Marian 
Wesotowski. Na UMCS 
- w kwletnlu, na KUL 
- w maju. 
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