
Otwarta debala 
Konira KonKlawe 
Wybory na uczelniach. Co najmniej dwocli kandydatow zmierzy si§ w walce o fotel 
rektora Politechniki Lubelskiej. A ktojest rozwazany w wyborach rektora KUL? 
PAWEI R RESZKA 

Wczwartek o godz. 
14 minie termin 
zglaszania kandy
datow na rektora 
Politechniki Lubel

skiej. Juz wiadomo, ze b^dzie przy-
najmniej dwoch kandydatow. O po-
nown^ elekcj§ ubiegac si§ b^dzie 
prof. Marek Opielak, specjalista 
od budowy i eksploatacji maszyn, 
ktory kieruje uczelni^ odjesieni 
2008 r. Zamiar jego kandydowania 
potwierdzila we wtorek „Gazecie" 
rzeczniczka PL Iwona Czajkow-
ska-Deneka. - Jednak swoj pro
gram pan rektor zaprezentuje pod-
czas spotkania wyborczego ze spo-
lecznosci^ uczelni - zaznaczyla. 
Nastqpi to w najblizszy poniedzia-
lek. Na pytania studentow i pra-
cownikow odpowiadac b^d^ wszy-
scy kandydaci na stanowisko rek
tora. A b§dzie ich co najmniej 
dwoch. Bo swoj zamiar startu po-
twierdzil prof. Piotr Kacejko, spe
cjalista od elektroenergetyki, pro-
dziekan ds. nauki wydzialu elek-
trotechniki i informatyki. Wczes-
niej wahal si§. 

- Oceniajqc sklad elektorow, kto-
rzy wybior^ rektora, uznalem, ze 
jednak mam szans§ na wybor - mo-
wi „Gazecie" prof. Kacejko. Nowego 
rektora Politechniki poznamy w naj
blizszy wtorek. 

W maju nowe wladze wybierze 
spolecznosc KUL, a precyzuj^c - je
go senat. KUL wyroznia si§ na tie kra-
ju. Zasady wylaniania rektora znacz-
nie rozniq si§ na katolickiej uczelni 
od stosowanych przez inne uczelnie. 
Przypomnijmy - przj^ominaj^ nie-
co konklawe. Nie ma kampanii wy-
borczych jak na innych uczelniach, 
otwartych debat, podczas ktorych 
kandydaci do najwazniejszej funkcji 
uczelnianej przedstawiaj^ swoj pro
gram. Wszystko rozgrywa si§ pod
czas jednego posiedzenia senatu. Se-
natorzy pisz^ na kartkach nazwisko 
swoj ego kandydata, wymogiem bez-
wzgl^dnym jest posiadanie przez nie-
go t3^ulu naukowego profesora. Rek-
torem zostaje naukowiec, ktory uzy-
ska bezwzgl^dnq wi^kszosc glosow, 
w obecnosci co najmniej dwoch trze-
cich senatorow. 

Kampani§ wyborcz^ zast^pujq, 
na KUL zakulisowe konsultacje 
wsrod czlonkow senatu. Najstar-

szym lubelskim uniwersytetem od 
2004 r. kieruje ks. prof. Stanislaw 
Wilk, salezjanin, historyk Kosciola. 
Panuje opinia, ze w ostatnich latach 
KUL zacz^l niebezpiecznie prze-
chylac si§ w kierunku wizji Koscio-

najcẑ sciej wymie 
sif ttzy nazwiska. 
To ksî za majqcy 
opinie otwartych 
i dynamicznych 

la lansowanej przez Radio Maryja, 
coraz widoczniejsze jest srodowi-
sko katolicko-narodowe. Czy nowy 
rektor b^dzie w stanie zmienic ten 
wizerunek? Wsrod potencjalnych 
kandydatow do funkcji rektora nie-
oficjalnie najcz^sciej wymienia si§ 
trzy nazwiska. To ksi§za, maj^cy 
opinie otwartych i dynamicznych. 

Wsrod nich jest ks. prof. Miroslaw 
Kalinowski, w latach 2004-2008 pro-
rektor ds. nauki i wspolpracy z za-
granicq,, wczesniej dyrektor Insty-
tutu Nauk o Rodzinie KUL. Juz pod
czas wyborow w 2008 r. wskazala go 
cz^sc senatorow. Mow! si§ tez o ks. 
prof. Antonim D^bihskim, dzieka-
nie Wydzialu Prawa, Prawa Kano-
nicznego i Administracji. - Sprawa 
wyboru jest w t3nTi momencie poza 
zasi^giem moich refleksji - mowi 
„Gazecie" pytany o to, czy przyjq,i-v 
by funkcji rektora KUL. - Jest jesz-
cze zbyt wczesnie, nie zastanawia-
lem si§ nad innym. 

Wsrod potencjalnych kandydatow 
wymienia si§ tezks. prof. Stanislawa 
Janeczka, dziekana^dzialu Filozo-
fii KUL. - Jestem przede wszystkim 
profesorem i moim podstawowym za-
daniem jest sluzba uniwersj^etowi, 
prowadz^c badania czy ucz^c studen
tow - mowi ks. prof. Janeczek. - Nato-
miast jezeli spolecznosc tego wyma-
ga, powinnosci^ profesora jest tez po-
dejmowac dziaiania organizacyjne na 
rzecz uczelni. Pelni? przeciez funkcji 
dziekana. Ale na KUL jest ponad 100 
profesorowtytulamych, niczego wi^e; 
nie mozna wykluczyc. © 


