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Radni PiS mówią, że niezgoda na
sprzedaż Lotosu to „polityczna
hucpa”. To nieprawda. Polityczną
hucpą było mówienie, że Polska
jest w ruinie. Hucpą było łamanie
prawa przy reformie sądownictwa,
a ostatnio — uchwalenie
szkodliwej dla Polski ustawy
o IPN. Hucpą były też politycznie
motywowane kontrole CBA
we wszystkich urzędach marszał-
kowskich w Polsce, przerzucanie
na samorządy odpowiedzialności
za opóźnienia w realizacji świad-
czeń 500 plus, czy składane
przez radnych sejmików wszyst-
kich województw interpelacje,
mające udowodnić, że co prawda
rząd przyznał sobie wysokie pre-
mie i nagrody, ale samorządowcy
wcale nie są lepsi. We wszystkich
tych sprawach tak naprawdę
chodziło o chwytliwe nagłówki
w mediach, obliczone na zysk
w sondażach. Przyszłe połączenie
Lotosu z Orlenem część mediów
też okrzyknęła (już teraz!) sukce-
sem PiS.

Dla Pomorza to nie będzie sukces.
I dlatego protest przeciwko sprze-
daży i wyprowadzeniu z naszego
regionu centrum decyzyjnego Lo-
tosu,to powinność wszystkich lo-
kalnych polityków.

Od prawie roku Amazon szuka
w USA miejsca na nową siedzibę.
Zgłosiło się 250 miast, dają ziemię
pod budowę, zwolnienia z podat-
ków, jeden z burmistrzów jest
nawet gotów przekazać szefowi
Amazonu swoje stanowisko. Ci lo-
kalni liderzy rozumieją, że siedziba
internetowego giganta to szansa
dla społeczności, które reprezentu-
ją. My nie musimy zabiegać
o Lotos. On tu już jest, bo to my,
mieszkańcy Pomorza zbudowali-
śmy tę cenną firmę. Teraz nie mo-
żemy pozwolić, żeby rząd ot tak,
przeniósł ją do Płocka.

Na mnie, ale także na prezydencie
Gdańska, Pawle Adamowiczu
spoczywa obowiązek patrzenia na
ręce rządowi i mobilizowania opinii
publicznej w obronie Lotosu. Ta
sprawa dotyczy każdego z miesz-
kańców Pomorza. Dlatego zachę-
cam do przeczytania artykułu
o historii Lotosu, a także relacji
z ostatniej – burzliwej, bo poświę-
conej fuzji – sesji Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego.
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Lotosu 
tak łatwo 

nie oddamy

Mieczysław Struk
marszałek województwa pomorskiego
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4 Ostra dyskusja o Lotosie
i nagle marszałek Struk
psuje humory
radnym PiS

Relacja z burzliwej sesji
Sejmiku Województwa
Pomorskiego.

18 Krzysztof Trawicki:
Wieś jest trudna,
ale nie nudna

Miałem kiedyś nawet
zespół muzyczny, graliśmy
z kolegami na zabawach
i weselach.

8 Kulczyk
ma sprytny plan.
Wybucha Orlengate

To poznański miliarder
pierwszy wymyślił,
jak po cichu
sprywatyzować Lotos.

21 A jaką nagrodę
przyznał sobie
marszałek ?

Felieton
Michała Piotrowskiego.

12 Tego nieba
miał już nikt
nie zobaczyć

Zaraz
na początku wojny
Niemcy zatrudnili robotników,
postawili rusztowanie
i skuli malowidło.

14 Już otwarte!
Pierwsza
była Ada

Dziewczynka
jest pierwszym dzieckiem,
które od 18 lat
urodziło się w Słupsku.
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Marek Sterlingow

Ostra dyskusja o Lotosie i nagle marszałek Struk psuje
humory radnym PiS. „Niepotrzebnie pan to mówił”

To już jest niemal
tradycja — każdy kolejny

rząd próbuje sprzedać Lotos.
Tradycją jest też,

że w jego obronie stają wszy-
scypomorscy politycy, także

z partii rządzącej.
Tym razem jest inaczej.

Najpierw rząd za-
pewnił, że nie bę-
dzie połączenia 
Lotosu z Orle-
nem. Ale niestety,  

kilka tygodni później minister 
skarbu podpisał list intencyjny 
ws. sprzedaży akcji Lotosu. Ni-
komu innemu, tylko Orleno-
wi. W pomorskiej polityce zro-
biło się raptem bardzo gorąco. 
O tym, że pomorscy posłowie
PiS wyłamują się z niepisane-
go zwyczaju bronieni Lotosu,
wiadomo było, gdy nie poparli
protestu przygotowanego 
przez senatora Sławomira Ry-
bickiego. Podpisali go tylko 
parlamentarzyści PO. Podob-
nie było na nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta Gdańska. Radni 
PiS wyłamali się ze wspólnego 
apelu. W programie ostatniej 
przed Wielkanocą sesji Sej-
miku Wojewódzkiego też było 
przyjęcie stanowiska przeciw-
ko fuzji z Orlenem.

Napięcie na sesji sejmiku
Radni PiS wyraźnie nie 

mieli ochoty na debatę. Zaraz 
na początku szef klubu PiS, 
Jerzy Barzowski zażądał za-
niechania dyskusji o pomy-
śle rządu. — Uważamy, że jest 
to przedwczesne, dopiero zo-
stał podpisany list intencyjny 
i spekulacje prasowe nie po-
winny być przedmiotem ob-
rad — przekonywał. Jego pro-
pozycja nie została przyjęta. 

Krytyczne wobec decy-
zji rządu stanowisko sejmi-
ku przedstawił Jacek Bendy-
kowski, szef klubu PO. Przy-
pomniał, że jeszcze w grudniu 
2017 r. sejmik województwa 
został zapewniony na piśmie 
przez rząd, że nie ma żad-
nych analiz ani planów łącze-
nia spółek. – Zostaliśmy okła-
mani – stwierdził Jacek Ben-
dykowski. 

Jarosław Bierecki, rad-
ny PiS, odparował, że fuzja 
może być korzystna dla Pol-
ski: — Jesteśmy obywatelami 
Rzeczpospolitej i mamy obo-
wiązek dbać o rozwój naszego 
kraju w całości — podkreślał.  
— Z punktu widzenia właści-
ciela, brak konkurencyjności 
w jego spółkach jest słusz-
nym rozwiązaniem. 

Anna Gwiazda (PiS): — 
Historia zakusów na Lotos 
jest długa. Za tak zwanego 
pierwszego PiS też był pro-
jekt połączenia. Ja wtedy by-

łam sceptyczna, ale to miało 
być inne połączenie. 

Danuta Sikora (PiS) powo-
łała się na analizy i progno-
zy ekspertów: — To połącze-
nie ma duży sens biznesowy  
i powinno generować syner-
gię dla każdej ze spółek. 

Tu sprzeciwił się przewod-
niczący sejmiku Jan Kleinsz-
midt (PO): — Pani radna, 
ale przecież rząd nie ma żad-
nych analiz, tak nam odpisał. 

Może jeszcze zmienię zdanie
Piotr Zwara,( PJG) stwier-

33
TYLU RADNYCH
LICZY SEJMIK
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

Zaraz potem odbyło się
głosowanie. 21 radnych (PO,

PSL) było za, 9 radnych
przeciw (PiS, PJG).

dził, że nie wiadomo jeszcze 
jaki scenariusz zostanie przyję-
ty i uznał, że oświadczenie ma 
charakter polityczny. — My jako 
radni reprezentujący opcję rzą-
dową, nie mamy wyboru, musi-
my głosować przeciw. 

Roman Dambek (PiS): — Ja 
uważam, że to hucpa polityczna. 
To jest straszenie ludzi. 

Bartosz Piotrusiewicz (PO): 
— Jaka hucpa? Jeszcze niedaw-
no wszyscy byliście za pozosta-
wieniem Lotosu na Pomorzu,  
a dziś mówicie inaczej. Czy wa-
sze poglądy zależą tylko od dy-
rektywy z Nowogrodzkiej? 

Piotr Zwara (PJG): — Wca-
le nie zmieniłem poglądów, ale 
przecież wszyscy dobrze wie-
my, że wpływ sejmiku na spół-
ki skarbu państwa jest mini-
malny, jeśli nie zerowy. Powin-
niśmy być obecni w dyskusji.  
A nie urządzać akcję polityczną, 
która może się obrócić przeciw-
ko Pomorzu. Obym się mylił. 

Dobrawa Morzyńska (PO): 
— Ja sobie pozwoliłam znaleźć 
wypowiedź pana Barzowskie-
go dla „Dziennika Bałtyckiego” 
z października 2017 roku, kiedy 
głosowaliśmy podobną uchwałę 
i państwo byli za. Cytuję: „Zrobi-

liśmy to bo dbamy o interes go-
spodarczy naszego wojewódz-
twa. W trosce o rozwój gospo-
darczy regionu musimy po-
strzegać to ponad politycznymi 
podziałami. Dlatego uznaliśmy, 
że to poparcie to nic zdrożnego”. 
Panie radny co się zmieniło od 
października? 

Jerzy Barzowski (PiS): — 
Póki co, wierzę swojemu rządo-
wi. Wy nie wierzycie, macie pra-
wo, a my wierzymy. I wierzymy, 
że ta konsolidacja przyczyni się 
do rozwoju nie tylko Polski, ale 
i województwa. Będą większe 
wpływy z podatku. Tak, że nic 
się nie zmieniło. Może jeszcze 
zmienię zdanie, jak zobaczę, że 
ta konsolidacja idzie w złą stro-
nę. Wtedy będę przeciwny. 

Jan Kleinszmidt (PO): — No 
właśnie, mamy problem z tą 
wiarygodnością. Bo jak mówi-
łem, otrzymaliśmy pismo, z za-
pewnieniem, że nie trwają żad-
ne prace. Mija kilka tygodni  
i jest list intencyjny w sprawie 
połączenia Lotosu z Orlenem. 

Jacek Bendykowski (PO) 
zwrócił uwagę, że radni PiS 
raz mówią o tym, że nic się nie 
zmieni, tylko Orlen przejmie 
udziały, a innym razem mówią 
o fuzji: — Wy nie wiecie już cze-
go bronicie. Ale jeżeli nie wia-
domo jaki jest scenariusz, to 
skąd są analizy, które mówią, że 
ten scenariusz jest dobry? 

Piotr Karczewski (PiS): — 
Czy wy jesteście duchem świę-
tym, że tak wszystko wiecie, co 
się wydarzy. Sformułowania 
w tej uchwale typu: że jest to 
szkodliwe, że na pewno zakłó-
ci funkcjonowanie rynku krajo-
wego i negatywnie wpłynie na 
sytuację konsumentów, że prze-
jęcie przez Orlen nie wpisuje się 
w obowiązująca strategię i bę-
dzie miało negatywne znacze-
nie dla gospodarski Pomorza. 
Wy wszystko wiecie? Nie zna-

cie szczegółów, a takie katego-
ryczne stanowisko zajmujecie. 
Uważam, że jest to polityczne. 

Następne pokolenia  
będą się o to pytać

Jerzy Barzowski (PiS): — Już 
trzeba zakończyć tę dyskusję. 

Obruszyło to marszałka Mie-
czysława Struka (PO): — Jeże-
li teraz nie będziemy o tym dys-
kutować to kiedy? Po podjęciu 
przez rząd decyzji? 

Marszałek zaczął tłuma-
czyć jakie znaczenie ma Lotos 
dla Pomorza. Mówił nie tylko  
o wpływach z podatków, ale 
też o współpracy z lokalny-
mi przedsiębiorcami, dotowa-
niu kultury, nauki i działań spo-
łecznych. — To społeczna odpo-
wiedzialność biznesu, by Grupa 
Lotos wspierała region. Musi-
my się o to upominać. 

Na koniec marszałek zwró-
cił się bezpośrednio do rad-
nych PiS. - Wszyscy jesteśmy  
z Pomorza. Każdy kto się bę-
dzie sprzeciwiał tej konsolida-
cji, będzie w istocie bronić inte-
resów tego regionu. A jeżeli nie, 
to będziemy wymieniać wasze 
nazwiska. Bo następne pokole-
nia będą się o to pytać. Może się 
pani z tego śmiać, pani Danuto 
Sikora, ale ja przestrzegam, bę-
dziemy pamiętać. 

Jerzemu Barzowskiemu 
(PiS) wyraźnie popsuło to hu-
mor: — Niepotrzebnie pan to 
mówił, panie marszałku. 

Danuta Sikora i Jerzy Barzowski. Radni PiS nie poparli stanowiska sejmiku przeciwko łączeniu Lotosu z Orlenem

Marszałek Mieczysław Struk (PO)

Radni Bartosz Piotrusiewucz
i Dobrawa Morzyńska (PO)
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Aleksander Olszak

S P Ó R  O  L O T O S

Marek Sterlingow

Orlen jako właściciel
będzie zawsze

podejmował decyzje
na swoją korzyść,

a na niekorzyść Lotosu.

Lotos dalej będzie
w Gdańsku

i dalej powinien wspierać
kulturę, sport

i inne dziedziny życia.
Liczymy, że o to zadbają

nasi posłowie.

Co o połączeniu Lotosu 
z Orlenem myślą radni PiS?

— Mamy zaufanie do rzą-
du i uważamy, że jest to krok 
w dobrym kierunku. Na ra-
zie mamy podpisany list inten-
cyjny między Orlenem a skar-
bem państwa. Zgodnie z za-
powiedzią ministra Tchórzew-
skiego cały proces ma potrwać 
około roku. Dopiero zaczyna-
ją się szczegółowe prace anali-
tyczne, które przez obie spółki 
muszą prowadzone i doprowa-
dzić one powinny do wypraco-
wania celu jakim zgodnie z li-
stem intencyjnym jest stwo-
rzenie silnego zintegrowanego 
koncernu zdolnego do lepsze-
go konkurowania w wymiarze 
międzynarodowym, odporne-
go na wahania rynkowe.

PO uważa, że połączenie 
to zagrożenie dla naszego 
 województwa.

— A my wierzymy, że to dla 
nas szansa. Samo pojawie-
nie się listu intencyjnego spo-
wodowało wzrost cen akcji na 
giełdzie o ok 6 procent obu 
spółek. Dowodzi to, że po-
mysł jest na rynkach finanso-
wych  akceptowany. Jednak 
jak wcześniej mówiłem, mu-
simy poczekać na efekty prac 
analitycznych oraz na uzyska-
nie zgód korporacyjnych a tak-
że zgód organów ochrony kon-
kurencji na dokonanie takiej 
koncentracji. 

Czy nie wpłynie negatywnie 
na finansowanie przez Lotos 
instytucji kultury, sportu?

— Nie jest to do przyjęcia. 
Lotos dalej będzie w Gdańsku  
i dalej powinien wspierać kul-

Połączenie to... 
— To fatalna wiadomość 

nie tylko dla Pomorza, ale i ca-
łej Polski. Najgorsze jest to, że 
nadal nie znamy scenariusza, 
który rząd tak naprawdę chce 
zrealizować. 

Rząd nas zwodzi? 
— Minister mówi o sprze-

daży akcji, choć z biznesowe-
go punku widzenia, sens może 
mieć tylko pełna fuzja. Ale to z 
kolei jest niepokojące dla kon-
sumentów. 

Dlaczego? 
— Znika konkurencja, bę-

dziemy skazani na mono-
pol jednej firmy. To dotknie 
wszystkich Polaków. Jesz-
cze gorsze konsekwencje bę-
dzie to miało dla Pomorza. W 
tej chwili z Lotosem współpra-
cują nasze uczelnie i kooperu-
je mnóstwo lokalnych firm. To 
wiele dobrze płatnych miejsc 
pracy, to dochody tych firm z 
podatków. 

PiS twierdzi, że poza właści-
cielem nic się nie zmieni. 

— To absurdalny scenariusz. 
Dalszy rozwój Lotosu będzie 
uzależniony od firmy, która 
jest jego konkurencją. Orlen, 
jako właściciel będzie zawsze 
podejmował decyzje na swo-
ją korzyść, a na niekorzyść Lo-
tosu. Rozwój Lotosu zostanie 
podporządkowany interesom 
Orlenu. Zyski Lotosu zamiast 
być reinwestowane, jak dotąd 
w Lotos, będą konsumowane 
przez Orlen i używane do roz-
woju płockiej spółki. Innymi 
słowy Orlen uzyska możliwość 
rozwoju kosztem spółki z którą 

turę, sport i inne dziedziny ży-
cia. Liczymy, że o to zadba-
ją nasi posłowie. Konieczne 
zmiany ustawowe muszą gwa-
rantować wpływ podatków 
CIT do naszego województwa 
oraz wsparcie różnych pod-
miotów. Jeżeli będzie tak jak 
już mówią przedstawiciele rzą-
du, że znacznie ta fuzja może 
zwiększyć potencjał inwesty-
cyjny to z pewnością będzie to 
służyło naszemu województwu 
w wielu wymiarach.

Czyli klub radnych PiS nie  
będzie popierać działań ma-
jących na celu utrzymanie 
pełnej niezależności  Lotosu?

— List intencyjny nie zakła-
da pełnej samodzielności wiec 
na tym etapie nie będziemy ta-
kich propozycji wspierać. Mo-
żemy wspierać propozycje, któ-
re nie są sprzeczne z koncep-
cją rządu. Jeżeli takie się po-
jawią to z pewnością byśmy 
się nie uchylali od ich popar-
cia. Nie mogą to być takie jak 
na ostatniej sesji na której pa-
dło wiele nieprawdziwych in-
formacji w sytuacji w której 
nie znamy szczegółów. Trud-
no jednak uwierzyć po tym co 
widzieliśmy na ostatniej se-
sji, że radni PO i marszałek ze-
chcą w tym procesie uczestni-
czyć w sposób korzystny dla 
województwa. Trzeba jesz-
cze przypomnieć, że koncepcja 
połączenia Lotosu z Orlenem  
w sferze gospodarczej jest obec-
na od kilkunastu lat. Za rządów 
PO też były takie pomysły, ale 
gospodarczo szkodliwe dla Pol-
ski. Chciano po prostu sprze-
dać  udziały Rosji. Zostało to 
skutecznie zablokowane.

teraz konkuruje. Gdyby Lotos 
nie był samodzielną spółką, na 
pewno by się tak nie rozwinął. 

Ale akcje spółek poszły w górę. 
— Bo giełdowi gracze zwie-

trzyli zarobek. Zapowiedzia-
no przecież skup akcji Lotosu. 
Z kolei Orlen, przejmując Lo-
tos, przejmuje konkurencję. 
Dobrze dla Orlenu, źle dla Po-
morza. 

Pomorze straci, ale zyska  
właściciel czyli państwo… 

— Właśnie, że nie. Powin-
niśmy pamiętać, że Orlen jest 
tylko w 27 procentach własno-
ścią państwa. Faktycznie więc 
zmiana oznacza ukrytą prywa-
tyzację Lotosu. 

PO też sprzedawało Lotos. 
— Ale nie Orlenowi. Poza 

tym lokalni politycy PO też 
wtedy byli przeciwko. 

PiS mówi, że chcieliście  
sprzedać Rosjanom. 

— Co za bzdura. Gdyby rząd 
chciał wtedy sprzedać rafinerię 
Rosji, to by to zrobił. Ale prze-
cież odrzucił ich ofertę. 

Czy mieszkańcy Pomorza 
mogą się jakoś bronić? 

— Sejmik już wiele razy bro-
nił Lotosu. I to niezależnie od 
tego, jaka partia akurat była 
przy władzy. Tym razem sytu-
acja jest niebezpieczna, dla-
tego rozważamy referendum  
w tej sprawie. Można by je po-
łączyć z wyborami samorządo-
wymi. Nie będzie ono wiążące 
dla rządu, ale może jego wynik 
sprawi, że premier Morawiecki 
zrezygnuje ze swoich planów. 

rozmawia z przewodniczącym klubu
radnych PO w sejmiku wojewódzkim

Jackiem Bendykowskim

rozmawia z przewodniczącym klubu
radnych PiS w sejmiku wojewódzkim,

Jerzym Barzowskim

Ta zmiana 
to ukryta prywatyzacja 

Lotosu

Fuzja 
będzie dla nas 
dobra
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Marek Sterlingow

Kulczyk ma sprytny plan.
Wybucha Orlengate

To Jan Kulczyk pierwszy
wymyślił, jak po cichu
sprywatyzować Lotos.

Pierwszy etap
to sprzedaż firmy Orlenowi.

Pomysł miliardera
spodobał się

Leszkowi Millerowi,
do pomocy zaprzęgli nawet

Urząd Ochrony Państwa.
Pogrążył ich gadatliwy

minister skarbu.

53
TYLE PROCENT
AKCJI LOTOSU
POSIADA OBECNIE
SKARB PAŃSTWA

TAK ROSŁA WARTOŚĆ LOTOSU
11 mld  zł

20182011

7 mld  zł

2002

1,25 mld  zł

// 2002 rok
Rotch Energy daje ok. miliard złotych

za 75 proc. udziałów.
// 2011 rok

Rosyjsko-brytyjski koncern
naftowy TNK-BP proponuje za pakiet

53 proc. akcji ok. 3,5 mld zł.
// 2018 rok

Za większościowy pakiet
akcji Orlen będzie musiał

wyłożyć ok. 6 mld zł .
Obecnie na giełdzie cały Lotos jest

wyceniany na ok. 11 mld zł.

Najpierw rafinerię przejmie 
PKN Orlen, a po przejęciu 

sprzeda komu chce, 
choćby Rosjanom.

Rafineria w Gdań-
sku ma w założe-
niu przerabiać przy-
wiezioną statkami 
ropę (co nie podoba 

się Rosji) i konkurować z Orle-
nem (co nie podoba się udzia-
łowcom płockiego koncer-
nu). Przeciwników ma wpły-
wowych. Dlatego, co kilka lat 
musi się bronić przed przeję-
ciem. Kolejni premierzy za-
zwyczaj znajdują jakiś powód, 
by wystawić Lotos na sprzedaż. 
Firma przetrwała już ośmiu 
premierów, jednego z AWS, po 
dwóch z SLD i PO oraz trzech 
z PiS. Mateusz Morawiecki jest 
dziewiąty. 

Kulczyk i Orlengate
Zaczęło się od tego, że 

Edward Gierek pożyczył pie-
niądze na Zachodzie i w la-
tach 70. zbudował rafinerię 
„Gdańsk”. Miała przerabiać 
ropę z tankowców. Chodziło 
o uzupełnienie z Zachodu do-
staw ze Związku Radzieckie-
go. Po 1989 roku postanowio-
no, że Petrochemia Płock, po-

łączona ze stacjami CPN, zo-
stanie narodowym koncer-
nem paliwowym, zaś Rafine-
ria Gdańska pozyska zachod-
niego inwestora z własnymi 
złożami ropy. W ten sposób 
będzie zdrową konkurencją 
dla uzależnionego od rosyj-
skiego surowca Orlenu. 

Pod koniec lat 90. rząd 
AWS zabrał się za sprzedaż 
gdańskiej firmy. Okazało się, 
że zainteresowani są tylko 
Rosjanie. Dla Buzka byli nie 
do przyjęcia. Ale AWS w 2001 
r. przegrała wybory. Do zwy-
cięskiej SLD, zgłosił się mi-
liarder Jan Kulczyk. Jego spe-
cjalnością były prywatyzacje. 
A właściwie pośredniczenie 
w prywatyzacjach. On dbał 
o to, żeby transakcja doszła 
do skutku, w zamian otrzy-
mywał kilka procent udzia-
łów w prywatyzowanej fir-
mie. Działał w każdej bran-
ży. Od piwa po telekomuni-
kację. Jeszcze przed wybora-
mi zdradził Millerowi, że ro-
syjski Łukoil jest gotów sporo 
zapłacić za rafinerię w Gdań-

sku. Przedstawił też plan, jak 
uniknąć politycznej awantu-
ry. Najpierw rafinerię przej-
mie PKN Orlen, a po przeję-
ciu sprzeda komu chce, choć-
by Rosjanom. Kulczyk miał 
w płockiej spółce tylko 7 pro-
cent udziałów, lecz sprytnie 
manewrował, posiadającym 
ok. 30 proc. udziałów, skar-
bem państwa. Opór stawiał 
mu tylko prawicowy prezes, 
Andrzej Modrzejewski. Jak 
się go szybko pozbyć? Mil-
ler nie bawił się subtelności, 
do akcji wysłał UOP. Pod ja-
kimś drobnym pretekstem 
Modrzejewski został aresz-
towany. Nastąpiło to w dniu 
posiedzenia rady nadzorczej i 
w obecności kamer telewizyj-
nych. Kulczyk siedział wtedy 
w gabinecie premiera i razem 
oglądali to w TVP. Skom-
promitowany prezes wyle-
ciał, rafineria za pośrednic-
twem Kulczyka już miała tra-
fić do Rosjan, gdy zbuntował 
się minister skarbu Wiesław 
Kaczmarek. Jego konflikt z 
Kulczykiem był poważniej-

szy, dotyczył też np. umów na 
ropę z Rosją. Kaczmarek nie 
umiał sobie poradzić z ob-
rotnym miliarderem, więc o 
kulisach aresztowania Mo-
drzejewskiego opowiedział w 
„Gazecie Wyborczej”. Wybu-
chła gigantyczna afera, po-
wstała komisja śledcza, wy-
borcy zmietli SLD. Transak-
cja z Rotch Energy (Kulczyk 
i Orlen) nie doszła do skutku. 

Przeciwko sprzedaży ostro 
lobbowali wówczas nie tylko 
marszałek województwa Jan 
Kozłowski (PO), prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz 
(PO), ale i, wbrew własnemu 
rządowi wiceminister Małgo-
rzata Ostrowska (SLD) i wo-

jewoda Jan Kurylczyk (SLD). 
Prezes Modrzejewski został 

uniewinniony, a za nadużycie 
władzy skazani zostali szef 
UOP Zbigniew Siemiątkow-
ski i oficer prowadzący akcję. 

Kulczyk, choć był wielo-
krotnie przesłuchiwany, wy-
szedł z tego obronną ręką. 
Mimo potknięcia na Lotosie, 
wkrótce został najbogatszym 
Polakiem i był nim aż do 
śmierci w 2015 roku. Zmarł 
po rutynowej operacji w kli-
nice w Wiedniu. 

Obietnice Kaczyńskiego
Rafineria została obroniona. 
Jeszcze za SLD jej prezesem 
został ambitny menedżer 
Paweł Olechnowicz. Stwo-
rzył Grupę Lotos. Przyłączo-
ne zostały do niej małe rafi-
nerie południowe oraz wy-
dobywający ropę Petrobal-
tic. W 2005 r. Lotos wszedł 
na giełdę. Spółka nie czekając 
na mitycznego zachodniego 
inwestora zaciągnęła gigan-
tyczny kredyt na program in-
westycyjny. 

Jan Kulczyk - Lotos to największa porażka
poznańskiego biznesmena

Leszek Miller - premier rządu SLD w latach 2001-
2004. Za jego czasów wybuchły największe afery III RP

Wiesław Kaczmarek - minister skarbu u Millera.
Przez niego powołano komisję śledczą
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Kulczyk ma plan...

Nawet działacze PiS
nie wierzą, że po sprzedaży

spółka będzie funkcjonować
samodzielnie.

Ale temat łączenia firm 
wrócił po dojściu PiS do  
władzy w 2005 roku. Premier 
Jarosław Kaczyński w Gdań-
sku obiecywał nawet, że to 
Lotos przejmie Orlen. Na Po-
morzu podchodzono do tego 
sceptycznie (PiS co innego 
mówiło w Płocku). Ponadto, 
Kaczyński przestał być wiary-
godny, po tym jak przed wybo-
rami samorządowymi w 2006 
roku obiecał, że gazoport po-
wstanie w Gdańsku. Na Po-
morzu już świętowano zdoby-
cie wartej kilkaset milionów 
euro inwestycji, gdy po wybo-
rach okazało się, że gazoport 
powstanie w Świnoujściu. 

W 2007 roku PiS przegrał 
wybory i Lotos znów miał kil-
ka lat względnego spokoju. 
Względnego, bo wkrótce do-
szło do dziwnej próby mani-
pulacji akcjami firmy. Jesie-
nią 2008 r. Robert Rethy, ana-
lityk spółki banku UniCredit, 
wycenił akcje Lotosu na 0 zło-
tych. Wystosował też ostrzeże-
nie dla akcjonariuszy, że mogą 
stracić zainwestowane pienią-
dze. Raport wywołał duże po-
ruszenie na giełdzie. Wartość 
akcji Lotosu spadła o ponad 
17 proc. Lotosowi jakoś uda-
ło się wybronić. Ponad 2 lata 
później za nierzetelną reko-
mendację Komisja Nadzo-
ru Finansowego ukarała spół-
kę banku UniCredit kwotą pół 

mln. zł. Kto za tym stał i do 
czego zmierzał, nie wyjaśnio-
no do dzisiaj. Najbardziej po-
dejrzani (mówiło się o próbie 
wrogiego przejęcia) byli oczy-
wiście Rosjanie. 

Lotos ma załatać dziurę
 Polska wyszła obronną 

ręką ze światowego kryzysu 
w 2008 roku. Ale w państwo-
wej kasie się nie przelewa-
ło. Ratunku dla budżetu rząd 
PO szukał w prywatyzacji. W 
2010 roku minister skarbu 
ogłosił, że pod młotek pójdzie 
m. in. Lotos. Nie miała być to 
sprzedaż bezwarunkowa. Li-
czono, że oferty złożą zachod-
nie spółki, np. norweski Sta-
toil. — Wybierzemy rozwiąza-
nie dobre, bezpieczne dla Pol-
ski — podkreślał Grad. Na do-
miar złego ogłosił też sprzedaż 
Energi. Miała ją przejąć pań-
stwowa PGE, choć siedziba 
miała pozostać w Gdańsku. 

Na Pomorzu zawrzało. Mie-
czysław Struk (PO), który wła-
śnie został marszałkiem wo-
jewództwa, nie bronił rządu 
PO: — To decyzje politycz-
ne i karkołomna próba dopię-
cia budżetu na ostatnią chwilę 
— mówił w mediach. — Będę 
rozmawiał z ministrem Gra-
dem i doradcą premiera Ja-
nem Krzysztofem Bieleckim. 
Tracimy najlepsze pomorskie 
firmy. 

Przeciwnikiem sprzedaży 
był też znajdujący się w opo-
zycji PiS, który wspierał akcję 
zbierania podpisów pod prote-
stem przeciwko prywatyzacji. 

A kto chciał kupić Lotos?  
I znów byli to głównie Rosja-
nie oraz oczywiście niezata-
pialny doktor Kulczyk, który 
pojawił się w towarzystwie li-
bijskiej spółki Tamoil. Najpo-
ważniejszą ofertę złożył rosyj-
sko-brytyjski koncern nafto-
wy TNK-BP. Biorąc pod uwa-
gę cenę akcji, można było się 
spodziewać, że za pakiet 53 
proc. akcji zapłaci ok. 3,5 mi-
liarda złotych. Ani inwestor, 
ani cena nie wydawały się ni-
komu atrakcyjne. W grudniu 
2011, już po wygranych przez 
PO wyborach, nowy minister 
skarbu Mikołaj Budzanow-
ski ogłosił porzucenie planów 
prywatyzacji. Lotos miał 4 lata 
spokoju. 

Prezesi nie śpią spokojnie
Spokój w Lotosie skoń-

czył się wraz ze zwycięstwem 

PiS w wyborach 2015 roku. 
Pierwsza bomba wybuchła, 
gdy nowy minister skarbu Da-
wid Jackiewicz zapowiedział 
rozpoczęcie prac nad połą-
czeniem Orlenu i Lotosu. Jac-
kiewicz na szefa rady nadzor-
czej wyznaczył swojego bli-
skiego przyjaciela, 37-letniego 
Roberta Pietryszyna. Ten wy-
walił Olechnowicza i sam za-
jął jego miejsce. Firmą kiero-
wał pięć miesięcy, zarobił bli-
sko pół miliona złotych i sam 
wyleciał. Nieoficjalnie mówiło 
się, że trafił pod lupę CBA. Za-
stąpił go były warszawski rad-
ny PiS Marcin Jastrzębski. 

W tym samym czasie na Po-
morzu trwała budowa koali-
cji w obronie Lotosu. Trady-
cyjnie, protestowali marsza-
łek Struk i prezydent Adamo-
wicz. Przeciwko byli też poli-
tycy PiS. — Kiedy pomysł na 
fuzję Lotosu z Orlenem poja-
wił się już wiele lat temu, by-
łem mu przeciwny i zdania nie 
zmieniłem — powtarzał Ja-
nusz Śniadek, poseł i obecnie 
najbardziej wpływowy polityk 
PiS na Pomorzu. 

Gdy z rządu przyszło oficjal-
ne zapewnienie, że nie prowa-
dzone są prace nad fuzją, wyda-
wało się, że kolejne niebezpie-
czeństwo zostało zażegnane. 

Wtedy wybuchła bomba 
numer 2. Nowy premier Ma-
teusz Morawiecki stwierdził, 

że „skala ma znaczenie” i pod-
pisał z Orlenem list intencyjny 
w sprawie sprzedaży Lotosu. 
Zaraz potem ze stanowiskiem 
pożegnał się Marcin Jastrzęb-
ski. Dymisja zagadkowa, bo 
był zwolennikiem fuzji. Pre-
zesem Lotosu był ponad rok, 
zarobił prawie półtora milio-
na złotych. Nie wiadomo, jaką 
dostał odprawę. Za jego cza-
sów Lotos zanotował rekordo-
we wyniki finansowe i angażo-
wał się w polityczne projekty, 
jak inwestycja w stocznię Gry-
fia w Szczecinie. Jego następ-
cą został Mateusz Bonca, któ-
ry od maja 2016 r. był wice-
prezesem ds. strategii i rozwo-
ju, a potem wiceprezesem ds. 
ekonomiczno-finansowych. 

Dymisja Jastrzębskiego 
jest tajemnicza, nieoficjalnie 
mówi się, że mógł za nią stać 
obecny prezes Orlenu, Daniel 
Obajtek. 

Słodka zemsta PiS?
Jakie naprawdę intencje ma 

premier Mateusz Morawiec-
ki? Pod koniec roku 2017 kon-
cern z Płocka miał na swo-
ich kontach 6,7 mld zł gotów-
ki. Tygodnik „Newsweek” sta-
wia taką hipotezę: „Lotos jest 
wyceniany na GPW na nieca-
łe 11 mld zł. Za większościowy 
pakiet akcji Orlen będzie mu-
siał więc wyłożyć ok. 6 mld zł. 
A skoro sprzedającym będzie 

skarb państwa, to wolna go-
tówka zalegająca na kontach 
PKN też trafi do państwowej 
kiesy. — Państwowy właściciel 
wydrenuje tym samym swo-
ją firmę z nadwyżek gotówko-
wych, nie dzieląc się tym z in-
nymi akcjonariuszami, co mu-
siałby zrobić, gdyby pienią-
dze przeznaczył na dywiden-
dę — wyjaśnia były menedżer 
PKN Orlen”. 

Dzięki temu manewrowi, 
Morawiecki zarobi na sprze-
daży spółki, nie straci nad nią 
kontroli, a gotówką Orlenu 
nie musi dzielić się z innymi 
udziałowcami. Plan, dobry dla 
budżetu, może być bolesny dla 
Pomorza. Nikt, nawet działa-
cze PiS nie wierzą, że po sprze-
daży spółka będzie funkcjono-
wać samodzielnie. 

„Newsweek” nie wyklucza, 
że połączenie obu koncernów 
paliwowych na rzecz Płocka 
jest przy okazji swego rodza-
ju zemstą polityczną na Gdań-
sku - kolebce Platformy Oby-
watelskiej - gdzie PiS regular-
nie przegrywa wybory. Co in-
nego Płock i okolice - tam par-
tia Jarosława Kaczyńskiego 
trzyma się mocno. 

Korzystałem z książki
Roberta Krasowskiego,
„Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium
SLD”, archiwum „Gazety Wyborczej”
i „Newsweeka”, a w szczególności

Zmniejszą się wpływy z podatków. Miasto i wojewódz-
two stracą po kilkadziesiąt milionów złotych podatku, 
jakie każdego roku otrzymują z przedsiębiorstw Grupy Lotos. 

Stracimy doskonałe miejsca pracy. Lotos zatrudnia 
ponad 5 tysięcy osób. Są to jedne z najlepszych miejsc 
pracy na Pomorzu. Po konsolidacji i przeniesieniu niektórych 
zadań do Płocka, wiele stanowisk stanie się zbędne. 

Firmy nie będą miały zamówień. Lotos kooperuje z setkami 
regionalnych firm, nie tylko usługowych czy rekreacjych, 
ale także badawczo-rozwojowych. Po przeniesieniu centrali 
do Orlenu, ta współpraca zostanie ograniczona. 

Zabraknie ważnego sponsora. Grupa Lotos jest sponsorem 
wielu wydarzeń sportowych, kulturalnych, ekologicznych 
i społecznych. Wspiera też działalność instytucji kultury 
i sztuki. Przez to mogą zniknąć Festiwal Szekspirowski, 
Siesta Festival, Festiwal Polskiego Radia i Telewizji „Dwa 
Teatry”, „Cuda wianki – Lato zaczyna się w Gdyni”, Ladies 
Jazz Festival, Święto Miasta Gdańska i wiele, wiele innych 
istotnych imprez. 

Zostanie przetrwoniony nasz kapitał. Rząd już planuje 
nowe inwestycje za kapitał wypracowany na Pomorzu. 
Po konsolidacji kolejne miliony pójdą na budowę stoczni 
w Szczecinie, a także na śląskie kopalnie węgla. Lotos już 
musiał wypłacić 5 mln złotych Polskiej Fundacji Narodowej 
i będzie rocznie płacił 2,5 mln złotych na działania mające 
na celu m.in. oczernianie polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

Na stacjach podrożeje paliwo. Konsolidacja może doprowadzić 
do powstania monopolu, a każdy monopol powoduje wzrost 
cen i osłabia pozycję konsumenta. Wzrost cen może też 
wynikać z faktu, że połączenie koncernów będzie kosztowne, 
np. z powodu zaciągnięcia gigantycznego kredytu i pokrycia 
kosztów jego obsługi. 

       Rząd zabiera nam Lotos.
Co straci Pomorze?

2
3
4

5

6

1

Jarosław Kaczyński - lider PiS
i premier w latach 2006-2007

Aleksander Grad - minister skarbu w pierwszym
rzadzie Donalda Tuska

Mateusz Morawiecki - milioner i były bankowiec.
Jako premier ma coraz gorsze sondaże

Paweł Olechnowicz - za jego czasów Lotos
rozwinął się do obecnych rozmiarów (patrz obok)

Daniel Obajtek - za PiS awansował
z wójta Pcimia na prezesa Orlenu

BILANS 14 LAT
PREZESURY
OLECHNOWICZA

1,5 mln t.

10,2 mln t.

31 %

5 tys.

20152002

0,3 mln t.

4 mln t.

16  %

1,6 tys.

//dane wg oświadczenia Pawła Olechnowicza//

Wydobycie ropy

Przerób surowca 

Udział w rynku 

Zatrudnienie

Roczne wpływy z podatków 
do budżetu 
woj. pomorskiego 
zbliżają się do 100 mln zł.
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Aleksandra Chalińska

Tego
nieba 

miał już 
nikt nie 

zobaczyć

Wyzwaniem było precyzyj-
ne odtworzenie kolorystki. Ze-
spół artystów pojechał do War-
szawy, ponieważ autorzy rok 
wcześniej namalowali tam inny 
fresk, który zachował się do 
czasów obecnych. 

— Kolejny przełom nastąpił 
w lutym, kiedy informacja o re-

nowacji malowidła pojawiała 
się w mediach, do urzędu zgło-
sił się Stanisław Romanowski – 
krewny Bolesława Cybisa, jed-
nego z autorów fresku. Okazało 
się, że ma 15 zdjęć, na których 
widać pracę artystów z lat 30- 
tych. Cudem przetrwały wojnę. 
Leżały w wannie na strychu. 

Remont budynku, wraz z od-
tworzeniem fresku, kosztował 
11 mln. zł. Po zakończeniu prac 
przeprowadzą się tu departa-
menty zajmujące się sprawa-
mi unijnymi. — Ale aula z „Nie-
bem polskim” będzie otwarta 
dla mieszkańców — zapowiada 
marszałek Struk. 

Fresk „Niebo pol-
skie” powstał  
w 1938 roku. Na-
malowano go na 
suficie auli przed-

wojennego polskiego gimna-
zjum w Gdańsku. Trzy lata 
temu miasto sprzedało budy-
nek Urzędowi Marszałkow-

skiemu. Rozpoczął się remont. 
Wtedy na nowo „odkryto” 
szczątki malowidła. Jego od-
tworzenie wydawało się niewy-
konalne, brakowało zdjęć, nie 
wiadomo było jakie były orygi-
nalne kolory. – Nie wyobrażali-
śmy sobie jednak, że przy oka-
zji remontu, moglibyśmy po-

minąć „Niebo polskie” — opo-
wiada Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa pomor-
skiego. — Dawne Gimnazjum 
Polskie uznawane było za ko-
lebkę polskości w przedwojen-
nym Gdańsku. Renowacja ma-
lowidła, nasyconego symbola-
mi tradycji, kultury i nauki pol-

skiej, wpisuje się obchody stu-
lecia niepodległości Polski. 

Zadania podjął się zespół prof. 
Jacka Zdybla z gdańskiej ASP. 
Zdjęć szukali w Internecie, bi-
bliotekach, w starych wydaniach 
ilustrowanej prasy. Programy 
komputerowe pozwoliły odtwo-
rzyć fresk z kilkunastu fotografii. 

Zaraz na początku wojny
Niemcy zatrudnili robotników,

postawili rusztowanie,
skuli malowidło i zatynkowali

pozostałość. Chcieli, by nikt
nigdy obrazu już nie odtworzył
– opowiada prof. Jacek Zdybel.

Malowidło ma 108 metrów kwadratowych. Zaplanowane jest w formie krzyża. Nic na nim nie jest przypadkowe. Mimo ludycznego charakteru, każdy z elementów ma swoje znaczenie i odniesienie w literaturze, kulturze i historii Polski.

Wszystko przez sufit
Artyści nie chcieli poka-
zywać bitew czy wojen, a 
spróbowali znaleźć i oddać 
malarsko ducha polskości. 

Pomysł na to, że powinno być 
to niebo, podsunęło artystom 
samo miejsce, w którym miał 

być umiejscowiony obraz – su-
fit. Fresk pokazuje sierpniowe 

niebo nad Polską w 1937 r. Jest 
m.in. gwiazdozbiór Tarcza Sobie-

skiego, wyróżniony przez Hewe-
liusza dla uczczenia zwycięstwa 

wojsk polskich pod Wiedniem. 

To Polska w pigułce
Z każdej strony Polonii znajdują się 

personifikacje zwane geniuszami. Nad jej 
głową jest geniusz pokoju, 

u stóp – wojny, z lewej strony – geniusz 
nauk ścisłych (matematyki, fizyki, astro-

nomii), a z prawej – nauk humanistycznych 
(poezji, muzyki, malarstwa). W narożnikach 

są przedstawienia czterech pór roku, od-
wołujące się do tradycji polskiej kultury, np. 

rzucania wianków latem. Podkreślona jest cy-
kliczność, trwanie i odradzanie się, a jednocze-

śnie ciągłość istnienia Polski. 

Każdy to zauważy 
Przy pracach znaleziono drobne pozostałości 

obrazu - jedną jedyną z ponad stu gwiazd. Gwiazda, 
jako oryginalny element, zostanie zachowana. Ten punkt 

malowidła będzie zanurzony trochę głębiej w suficie 
i każdy go zauważy . 

50 bardzo młodych dziewcząt
W centrum obrazu siedzi Mater 

Polonia, a dookoła jest około 50 
bardzo młodych, pięknych dziew-

cząt. Polonia to kobieta w białej sza-
cie, u jej stóp widoczny jest biały 

orzeł, a nad nimi rozpościera się balda-
chim. Wokół centralnych postaci zgro-

madzone są najróżniejsze alegorie: prze-
mysłu (w tym stoczniowego), rzemiosła 

i rolnictwa. Jedna z dziewcząt trzyma 
transatlantyk, druga fabrykę, a jeszcze inne 

niosą snopki czy wieniec dożynkowy. Znaj-
dziemy tu tylko trzech mężczyzn i dwa nie-

mowlaki płci męskiej. Mają być symbolami 
idealnego mężczyzny. Polski Piast, przedstawio-

ny jako Herkules z olbrzymimi, sumiastymi wą-
sami, symbolizuje odwagę. Kolejny jest niezłomny 

gwiazdozbiór Perseusz, a także piękny Apollo. 

Malowali to przez rok
Uzupełnia „ Niebo Polskie” namalo-
wane na ścianie przedstawienie
12 polskich miast, tworzących drogę
wodną (od Krakowa do Gdańska)
oraz kolejową (z Katowic do Gdyni).
Stworzyli, je Bolesław Cybis i Jan 
Zamoyski, którzy przeciwstawiali się
nowym trendom w sztuce, wszelkiej
abstrakcji. Chcieli powrotu
do renesansu, klasyki. Artyści
poświęcili na fresk około roku pracy.
Prawie tyle zajęło też jego odtwo-
rzenie.
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Elżbieta Gryko

S Ł U P S K

Już otwarte! Ada przyszła pierwsza
lejnych dniach rodziców wraz 
z prezentami — dziecięcym łó-
żeczkiem turystycznym oraz 
koszem kosmetyków — od-
wiedzili także Paweł Orłow-
ski, wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego oraz Robert 
Biedroń, prezydent Słupska.  
— W życiu nie spodziewaliśmy 
się takiego zainteresowania 
narodzinami naszej córecz-
ki, ale to wszystko było bardzo 
miłe, będziemy to wszystko 
na pewno ciepło wspominać  
— komentuje Paulina Olszew-
ska. 

Powrót porodówki
Porodówka do szpitala  

w Słupsku powróciła po 18 la-
tach. Od 2000 roku oddział 
położniczo-ginekologiczny 
znajdował się w Ustce. Jego 
przenosiny były konieczne ze 
względu na stan sanitarny bu-
dynków szpitalnych przy ulicy 
Kopernika. O ponownej prze-
prowadzce oddziału do Słup-
ska zdecydowali Andrzej Sa-
piński, obecny prezes zarzą-
du szpitala oraz Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. — Obie-
całem to słupszczanom już  
w pierwszych dniach pracy  
i udało się — mówi Andrzej 
Sapiński. — Oddział położni-
czo-ginekologiczny wraz z blo-
kiem porodowym przenieśli-
śmy do Słupska. Ta przepro-
wadzka była ważna. Nie tyl-
ko dla tego, że słupszczanki 
nie muszą już jeździć do Ustki, 
ale także dlatego, że zwiększy-
ło się bezpieczeństwo rodzą-
cych mam i ich nowo narodzo-
nych dzieci. 

W kompleksie szpitalnym 
w Słupsku jest całe zaplecze 
diagnostyczne, na miejscu są 
też wszyscy lekarze specjali-
ści. W razie potrzeby natych-
miast mogą udzielić pomocy. 
Nowe oddziały spełniają naj-
wyższe standardy opieki nad 

matką i dzieckiem oraz zosta-
ły doposażono w nowoczesny 
sprzęt. Są to między innymi 
stanowiska do resuscytacji no-
worodka, inkubator zamknię-
ty, wielostanowiskowy system 
nadzoru położniczego, kardio-
grafy, kardiomonitory, wózki 
do transportu chorych, a tak-
że łóżka szpitalne, których za-
kup był możliwy dzięki dota-
cji w kwocie 380 tysięcy zło-
tych przekazanej przez mar-
szałka województwa pomor-
skiego. Cała inwestycja kosz-
towała ponad 10 milionów zło-
tych. Na potrzeby oddziałów 
położniczo-ginekologicznego, 
neonatologicznego, bloku po-
rodowego oraz poradni położ-
niczo-ginekologicznej zostało 
przebudowane pierwsze piętro 
budynków A,E oraz C szpitala. 

Szpital zaprasza
Po przeprowadzce oddzia-

ły zachowały taką samą liczbę 
łóżek, czyli 54 na ginekologii i 
położnictwie oraz 22 na neo-
natologii. W trakcie porodo-
wym są cztery pojedyncze sale 
porodowe. — Serdecznie za-
praszamy panie, które spodzie-
wają się dziecka do szpitala  
w Słupsku — zachęca Andrzej 
Sapiński, prezes zarządu szpi-
tala. — Staraliśmy się stworzyć 
przyszłym mamom wyjątko-
wo komfortowe warunki. Do 
dyspozycji pań są cztery po-
jedyncze sale porodowe, każ-
da z własną łazienką. Nie każ-
dy szpital może zapewnić pa-
niom poród w pojedynczych 
salach. Postanowiliśmy także 
uczcić narodziny każdego set-
nego dziecka na oddziale. Ro-
dzice otrzymają od nas pre-
zenty. Pierwsze setne dziecko 
urodzone w Słupsku już zosta-
ło przez nas obdarowane pre-
zentami. 

Do tej pory na oddziale  
w Słupsku przyszło na świat 
pomad 200 dzieci. 

A 
Rodzice Ad-
rianny nie są-
dzili, że to ich 
dziecko urodzi 
się jako pierw-

sze na nowo otwartym Od-
dziale Położniczo-Ginekolo-
gicznym w Słupsku. Przyszła 
na świat 5 dni przed termi-
nem. — To było totalne za-
skoczenie, wody odeszły mi 
o szóstej rano — wspomina 
Paulina Olszewska, mama 
dziewczynki. — Począt-
kowo nie wiedzieliśmy, co 
mamy robić, czy jechać jesz-
cze do Ustki, czy już do Słup-
ska. Wiedzieliśmy, że nowy 
oddział w Słupsku ma być 
otwarty dopiero od ósmej. 

Zapraszamy, już otwarte
Rodzice zadzwonili więc 

do szpitala. — Usłyszeliśmy, 
że nie będzie żadnego pro-
blemu i zostaniemy przyjęci  
w Słupsku, pojechaliśmy więc 
na Szpitalny Oddział Ratun-
kowy. Potem trafiliśmy na od-
dział i tam dziewczyny zrobi-
ły resztę — uśmiecha się pani 
Paulina. — Położne były na-
wet bardziej zwarte i gotowe 
niż ja. Spisały się znakomicie. 
Opieka ich i lekarzy była na-
prawdę rewelacyjna. 

Adrianna urodziła się o go-
dzinie 9.50. Ważyła 4380 g. 
Dziewczynka wraz z mamą 
czuły się dobrze. Mimo że 
dziewczynka tuż po poro-
dzie długo spała, mama przez 
pierwszą noc nie zmruży-
ła oka. — To było takie pod-
ekscytowanie, tyle emocji, 
obok mnie leżała taka mała 
kruszynka, nie byłam w sta-
nie zasnąć — wspomina pani 
Paulina. 

Wymarzona siostrzyczka
Adrianna to drugie dziecko 

Pauliny i Adriana Olszewskich. 
Mają jeszcze 15-letniego syna 
– Bartłomieja. Mama żartuje, 

że to ich syn miał duży wpływ 
na pojawienie się Adrianny. – 
Już od około trzech lat podpy-
tywał nas, czy będzie mieć ro-
dzeństwo – opowiada. – No  
i doczekał się siostry. Na po-
czątku była lekka zazdrość 
i próba zwrócenia na siebie 
uwagi rodziców. To już minęło, 
a siostrą jest zachwycony.

Dziewczynka jest zdro-
wa. Razem z mamą rozpoczę-
ły codzienne spacery. – To je-
dyna chwila wytchnienia, bo 
Adrianna na powietrzu zasy-
pia – opowiada mama dziew-
czynki. – W domu domaga się 
większego zaangażowania. Ma 
spory apetyt, najchętniej czas 
spędzałaby na naszych rękach,  
w nocy też nie ma ochoty na 
spanie. Jest bardzo towarzyska.

Bliżej najbliższych
Rodzice nie kryli radości, 

że ich córka na świat mogła 
przyjść już w szpitalu w Słup-
sku. — To ogromna wygo-
da, mąż mógł do mnie wpaść  
w każdej chwili, gdy tylko cze-
gokolwiek potrzebowałam 
— mówi Paulina Olszewska. 
— Mógł przyjść nawet po to, 
żeby powiedzieć nam dobra-
noc. Także najbliższa rodzina 
mogła nas odwiedzić. Do Ustki 
to już większa wyprawa. 

Nowy oddział położniczo-gi-
nekologiczny spodobał się tak-
że tacie Adrianny. — Wszyst-
ko jest takie nowe, to było miłe 
uczucie, że byliśmy jego pierw-
szymi pacjentami – wspomi-
na. — No i najważniejsze, że 
na miejscu. To ogromne udo-
godnienie. 

Narodziny Adrianny już 
pierwszego dnia uczcił Za-
rząd Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Janusza 
Korczaka w Słupsku. Andrzej 
Sapiński, prezes zarządu szpi-
tala wraz z Anettą Barną-Fe-
szak wręczył rodzicom wy-
prawkę dla Adrianny. W ko-

Adrianna jest pierwszym
dzieckiem, które od 18 lat

urodziło się w Słupsku.
Dziewczynka przyszła

na świat
niecałe dwie godziny

po otwarciu
nowej porodówki.

Dumni rodzice i Ada
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TYLE POJEDYNCZYCH 
SAL PORODOWYCH 
JEST NA NOWYM 
ODDZIALE
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Oprócz tego chciałem coś 
na wsi zmienić. Kiedy 20 lat 
temu pierwszy raz zostałem 
wójtem Zblewa, środowisko 
wiejskie nie było zintegrowa-
ne. Zacząłem więc od integra-
cji. Najpierw zorganizowali-
śmy przegląd orkiestr dętych, 
potem festyn kociewski. Na 
pierwszy przyszło tysiąc osób, 

były kiełbaski z rożna i muzy-
ka. Na kolejne przyjechały ta-
kie gwiazdy, jak Kombi, Per-
fect, Anna Wyszkoni. Przy-
chodziło po kilkanaście tysię-
cy ludzi i tak jest do dziś. Za-
angażowaliśmy twórców. Po-
wstało Kociewskie Pióro sku-
piające artystów z wielu po-
wiatów, przyznające nagrody 
za osiągnięcia i zasługi w dzie-
dzinie literatury, publicystyki, 
animacji, kultury oraz za ca-
łokształt działalności. Na Ko-
ciewiu narodził się konkurs 
gry na instrumentach unika-
towych, organizowane są ple-
nery artystów, warsztaty rzeź-
biarzy i hafciarek. 

Gra pan na akordeonie… 
— Miałem kiedyś nawet ze-

spół muzyczny, graliśmy z ko-
legami na zabawach i wese-
lach. Kiedy skończyłem 18 lat, 
chciałem iść do wyższej szko-
ły muzycznej, ale ojciec spro-
wadził mnie na ziemię. Po-
wiedział, że w zawodzie, któ-
ry chcę wybrać, albo będę mi-
strzem, albo będę klepał bie-
dę. Według taty, nie miałem 
zadatków na mistrza. I wte-
dy pojawił się pomysł, żebym 
został lekarzem weterynarii. 
Nadal pracuję w zawodzie i 
pomagam żonie w prowadze-
niu lecznicy dla zwierząt. 

Praca na wsi się opłaca? 
— Rolnictwo zawsze było 

zajęciem trudnym. Na przy-
kład hodowla bydła, to pro-
dukcja niełatwa, wymaga-
jąca dyscypliny. Ale pra-
ca na wsi się zmieniła, a i 
pod względem technicznym 
jest łatwiej. Choćby sprzęt: 
w wielu gospodarstwach po 
polach jeżdżą prawdziwe 
mercedesy. To wszystko ma 
wpływ na jakość i na zysk. 
Z kolei gospodarstwa, które 
miały problemy z produkcją, 

weszły w agroturystykę. I to 
był strzał w dziesiątkę. 

Gospodarstwa agrotury-
styczne stały się popularne. 
Ile ich działa na Pomorzu? 

— Mamy około tysiąca go-
spodarstw agroturystycz-
nych. Pierwsze takie gospo-
darstwa widziałem w Biesz-
czadach w 1997 roku. Kiedy 
rok później zostałem wójtem, 
chciałem, żeby i u nas po-
wstały podobne. No i zaczęli-
śmy takie tworzyć. Powołali-
śmy stowarzyszenie w powie-
cie starogardzkim, dołączył 
powiat kościerski. Teraz go-
spodarstwa agroturystyczne 
mają stałych klientów, rolni-
cy oferują turystom jedzenie 
z własnych upraw i hodow-
li. Do tego dochodzi element 
edukacyjny, bo dzieci z mia-
sta często nie wiedzą, że mle-
ko nie jest ze sklepu tylko od 
krowy. Atrakcją jest kuchnia 
regionalna. Nasze produkty 
są rejestrowane w prestiżo-
wej Sieci Europejskiego Dzie-
dzictwa Kulinarnego. Są wy-
twarzane z lokalnych surow-
ców, według tradycyjnych re-
ceptur. Gospodarstwa często 
wspólnie organizują wyciecz-
ki i imprezy dla wypoczywa-
jących, co uatrakcyjnia ofertę. 
I to się opłaca. 

Co się jeszcze opłaca? 
— Na przykład, uprawa ko-

nopi włóknistych, która jest 
coraz popularniejsza. Ta pro-
sta w uprawie roślina ma 
ogromne zastosowanie. Słu-
ży do produkcji biopaliw, jest 
wykorzystywana w przemy-
śle energetycznym, farma-
ceutycznym i odzieżowym. 
W regionie warmińsko-ma-
zurskim powstaje obecnie 
zakład, który będzie zajmo-
wał się przetwarzaniem ko-
nopi włóknistych. Można za-

robić od 20 do 30 tys. zł za 
hektar, a to już jest przyzwo-
ity zysk. W dodatku wszyscy, 
którzy chcą się zająć hodow-
lą, mogą się starać o dopła-
tę w wysokości do trzech ty-
sięcy złotych. I wielu rolni-
ków dostrzegło już tę szan-
sę – niedawno Sejmik Woje-
wództwa Pomorskiego w od-
powiedzi na zapotrzebowanie 
zwiększył powierzchnię prze-
znaczoną pod uprawę kono-
pi - można je hodować na po-
nad 11 tysiącach hektarów w 
108 gminach. 

Czy dzieci odziedziczyły po 
Panu zamiłowanie do wsi? 

— Syn studiuje weteryna-
rię, córka uczy się w Zespo-
le Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego w 
Bolesławowie. Myślę więc, że 
trochę im tę wieś „zaszczepi-
łem” w duszy. A jeśli chodzi 
o przekonanie innych - waż-
ne jest pokazanie młodym lu-
dziom, że życie na wsi nie jest 
jakąś karą. Że może być cie-
kawe, fajne, nowoczesne. I tu 
ważną rolę pełni na przykład 
szkolnictwo zawodowe. My, 
jako samorząd województwa 
staramy się tworzyć innowa-
cyjne podejście do edukacji. 
We wszystkich powiatach or-
ganizowane były spotkania z 
pracodawcami i władzami sa-
morządowymi, żeby kształce-
nie zawodowe odpowiadało 
potrzebom lokalnych branż i 
rynku pracy. Przeznaczyliśmy 
na ten projekt, na doposaże-
nie i modernizację szkół, pra-
wie 360 mln zł. I są już kon-
kretne efekty. Firmy objęły pa-
tronatami klasy, przedsiębior-
cy wspierają szkoły, uczniowie 
mają zapewnione staże, prak-
tyki i prace. I o to chodzi, żeby 
świadomie i mądrze kształcić 
młodych ludzi, uwzględniając 
lokalną gospodarkę 

Wieś jest trudna, ale nie nudna
W Y W I A D

Rolnictwo zawsze było
zajęciem trudnym.

Na przykład hodowla
bydła, to produkcja

niełatwa, wymagająca
dyscypliny. Ale praca
na wsi się zmieniła.

W mieście widać duże zmia-
ny – nowe drogi, infrastruk-
tura, transport, a na wsi… 

— Wieś też się zmieniła  
i to bardzo. Jest infrastruktu-
ra, są chodniki, zadbana zie-
leń, nowoczesny sprzęt rolni-
czy. Większość gmin jest ska-
nalizowana i zadbana. Popra-
wił się poziom oświaty. To nie 
ta sama wieś, co 20 czy 30 lat 
temu. Oczywiście, wciąż po-
trzebne są zmiany, samorząd 
do nich zachęca. Organizu-
jemy na przykład konkursy 
Piękna Wieś Pomorska. Z ko-
lei Aktywne Sołectwo Pomor-
skie finansuje inwestycje, któ-
re mają służyć mieszkańcom i 
rozwijać te najmniejsze miej-
scowości. W ramach tego pro-
jektu sołectwo dostaje 10 tys. 
zł, wójt też coś dołoży i moż-
na wyremontować świetlicę, 
wybudować boisko, siłownię 
czy poprawić oświetlenie ulic. 

Mieszkam na wsi i obserwuję 
te zmiany od wielu lat. 

Ludzie uciekają ze wsi? 
— Są wsie, które prężnie się 

rozwijają. W Zblewie – tam 
gdzie mieszkam – jest przyrost 
demograficzny, ale na przy-
kład na południu naszego wo-
jewództwa są wsie, które rze-
czywiście się wyludniają. Czę-
sto dzieci kształcą się w szko-
łach w mieście, ale na wieś po-
tem nie wracają. 

Z czego to wynika? 
— Chociażby z problemów 

z komunikacją. Są miejsca, do 
których nie dociera pociąg czy 
autobus, gdzie wciąż niezado-
walający jest stan dróg. Zgoda 
- na drogi na Pomorzu wydaje 
się dużo pieniędzy, ale nie da 
się od razu naprawić wszyst-
kich. To problem większości 
samorządów i bez rządowe-

go programu budowy dróg lo-
kalnych sytuacja zawsze bę-
dzie trudna. Dlatego musimy 
wspólnie walczyć o taki pro-
gram. Ale drogi to nie wszyst-
ko. W wielu miejscowościach 
brakuje usług i oferty kultu-
ralnej. To zniechęca do za-
puszczania korzeni. Poza tym 
ludzie wolą dziś mieszkać bli-
sko metropolii. Nie każde-
go stać na to, żeby codzien-
nie dojeżdżać po 50 czy 60 
km – czy to komunikacją, czy 
własnym autem. W tym kon-
tekście najatrakcyjniejsze są 
gminy-obwarzanki. Czyli ta-
kie, które przylegają do więk-
szego miasta. Pracuje się w 
mieście, a mieszka i wypoczy-
wa na wsi. Można powiedzieć 
– same plusy. 

Dlatego pan został na wsi? 
— Przede wszystkim 

stem lekarzem weterynarii.  

Ważne jest pokazanie
młodym ludziom,
że życie na wsi
nie jest jakąś karą.

Katarzyna Piotrowska

rozmawia z wicemarszałkiem 
Krzysztofem Trawickim
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K O M U N I K A C J A

Pięć zawodów, które 
w tym roku 

gwarantują ci pracę

Już tzeci rok z rzę-
du robione są bada-
nia „Barometr za-
wodów”. Wojewódz-
ki Urząd Pracy ana-

lizuje dane i określa jak 
zmienia się zapotrzebowa-
nie na konkretnych pra-
cowników w naszym regio-
nie. Gdzie zabraknie kie-
rowców, gdzie fryzjerów, 
a gdzie na przykład han-
dlowców. 

— Z raportu mogą sko-
rzystać zarówno osoby szu-
kające pracy, jak i myślące 
o zmianie. Barometr może 
też pomóc uczniom podjąć 
decyzję dotyczącą wyboru 
szkoły zawodowej — mówi 
Mieczysław Struk, mar-
szałek województwa po-
morskiego. — Ale analiza 
jest istotnym narzędziem 
również dla pracodawców, 
samorządów czy instytu-
cji oświatowych, bo moż-
na na jej podstawie podej-
mować decyzje dotyczące 
finansowania szkoleń, czy 
pozyskiwania specjalistów 
— dodaje marszałek. 

Co wskazuje Barometr na 
rok 2018? Liczba zawodów 
deficytowych, czyli takich 
w których najtrudniej zna-
leźć pracowników, znacznie 
się powiększyła. We wszyst-
kich powiatach wojewódz-
twa pomorskiego progno-
zowano na rok 2017 tylko 
jeden taki zawód - kierowcy 
samochodów ciężarowych i 
ciągników siodłowych, na-
tomiast w prognozie na rok 
bieżący mamy aż pięć zawo-
dów deficytowych. Oprócz 
kierowców coraz trudniej 
znaleźć na Pomorzu pra-
cowników z branży budow-
lanej i gastronomicznej. 

W samym Trójmieście 
z kolei pracodawcy najin-
tensywniej poszukują pra-
cowników w zawodach 
związanych z informatyką 
i elektroniką. Pracę od ręki 
znajdą też m.in. pracow-
nicy telefonicznej i elek-
tronicznej obsługi klien-
ta oraz ankieterzy i telean-
kieterzy. 

O ile lista zawodów defi-
cytowych ma coraz więcej 
pozycji, to jednocześnie li-
sta zawodów nadwyżko-
wych, czyli takich, w któ-
rych jest niewielkie zapo-
trzebowanie na pracowni-
ków, z roku na rok staje się 
coraz krótsza. W 2018 za 
dużo będzie na pomorskim 
rynku pracy ekonomistów, 
pedagogów i filozofów. Za-
trudnienia w zawodzie nie 
znajdą też m.in. pracowni-
cy biur podróży i organiza-
torzy obsługi turystycznej. 

Pełne wyniki tegorocz-
nego Barometru zawodów 
dostępne są na stronach: 
porp.pl,  
barometrzawodow.pl. 

Elektrycy, kierowcy
samochodów ciężarowych,
kucharze, robotnicy
budowlani oraz spawacze
– to pięć zawodów
najbardziej poszukiwanych
przez pracodawców
na Pomorzu.
Listę deficytowych
zawodów opracował
Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku.

Nowy rozkład PKM.
Łatwo nauczysz się
go na pamięć 

Zwiększenie liczby
połączeń i lepsze

dopasowanie ich do potrzeb
zgłaszanych

przez pasażerów – w marcu
zaczął obowiązywać nowy,

zmieniony rozkład jazdy
na liniach Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej.
Zmiany mają na celu
dopasowanie oferty

do potrzeb mieszkańców.

Na j w a ż n i e j 
sza ze zmian 
to wprowadze-
nie tzw. „tak-
tu”, czyli cy-

klicznego rozkładu jazdy. To 
rozwiązanie nie tylko łatwiejsze 
do zapamiętania przez pasaże-
rów, ale również dające możli-
wość dopasowania do rozkła-
du PKM rozkładów komunika-
cji miejskiej – autobusów, tram-
wajów czy trolejbusów. Inne 
zmiany to przede wszystkim 
zwiększenie liczby połączeń,  
a co za tym idzie większa czę-
stotliwość kursowania pocią-
gów. Tak jak chcieli użytkow-
nicy więcej pociągów pojedzie 
rano, pojawią się też połączenia 
wieczorne. 

Nowy rozkład ułożony jest 
tak, by można było dotrzeć 
do Kościerzyny przed godzi-
ną 8.00, z czego skorzystają 
uczniowie dojeżdżający do tam-
tejszych szkół. Podobnie poran-
ne połączenie z Karwin, któ-
re ustawione jest tak, by tam-
tejsi pasażerowie mogli dotrzeć 
na 8.00 rano do Gdyni Głównej  
i do Gdańska Wrzeszcza. Z ko-
lei na przystanku Gdynia Sta-
dion poranne przyjazdy są za-
wsze przed pełną godziną, a po-
południowe odjazdy zawsze po 
pełnej godzinie, co ma ułatwić 
pasażerom dojazd do i powrót  
z okolicznych miejsc pracy. 

Nowością jest też wieczorne 
połączenie z Kartuz do Gdań-
ska ok. godziny 23.00, które 
„przy okazji” pozwoli przewieźć 
do centrum pasażerów z gdań-
skiego lotniska. 

Nowy rozkład ułożony jest 
w taki sposób, by pasażero-
wie znaleźli szybką możliwość 

przesiadki – czy to na stacji 
Wrzeszcz (skąd mogą jechać 
dalej w kierunku stacji Gdańsk 
Politechnika i Gdańsk Głów-
ny, albo Gdańsk Uniwersytet  
i Sopot) czy na stacjach Gdańsk 
Rębiechowo i Borkowo, gdzie 
można się przesiadać pomię-
dzy pociągami Szybkiej Kolei 
Miejskiej kursującymi po Ka-
szubach (do Kościerzyny i do 
Kartuz). 

Teraz czas na ruch ze strony 
włodarzy i służb odpowiedzial-
nych za komunikację miejską. 
Tak by można było jeszcze le-
piej skomunikować główne wę-
zły – na przykład Jasień, Kiełpi-
nek, Matarnię i Osowę w Gdań-
sku czy gdyńskie Karwiny. Nie-
zwykle ważne będzie również 
wprowadzenie jednolitego sys-
temu biletowego — mówi Mie-
czysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego

Aleksander Olszak

20
TYLE MIEJSC
NA ROWERY
BĘDZIE W NOWYCH
POCIĄGACH

W 2018 za dużo będzie
na pomorskim rynku pracy
ekonomistów, pedagogów
i filozofów.

KLIMA I WI-FI. 
JESZCZE W TYM ROKU
Samorząd Województwa Pomor-
skiego ogłosił przetarg na 5 no-
wych pociągów elektrycznych.
Będą jeździły na trasie do Słupska
i Malborka. Z czasem trafią też na
zelektryfikowaną linię PKM. Dwa
pierwsze składy wyjadą jeszcze
w tym roku.
Na razie planowany jest zakup
pięciu pociągów. W przetargu jest
też opcja na kolejnych pięć. 10
pociągów kosztować będzie około
205 mln zł. Inwestycja jest dofi-
nansowana z UE. W każdym pocią-
gu będzie około 200 miejsc
siedzących oraz dwa miejsca dla
wózków inwalidzkich. Będzie też
co najmniej 20 miejsc na rowery.
Składy mają być wyposażone
w klimatyzację i sieć wi-fi.

Zeskanuj kod QR
i sprawdź swój pociąg
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Michał Piotrowski

W życiu każdego rzecznika prasowego 
są takie chwile, że nie wie co powiedzieć. 
Na przykład Adam Bielan, spin doktor 
i senator PiS zaciął się niedawno 
w radiu Tok FM. Pytanie brzmiało:  
czy rząd popełnił błąd przyznając mi-
nistrom (czyli sobie) po 60 - 80 tys. zł 
nagrody? 
— Yyrrrr, uuu, yyyrrrr… grunt trud-
ny… — wysapał Bielan. Odpowiedź nie-
jasna, ale mimo wszystko lepsza niż 
w czasie poprzedniej rozmowy w radiu. 
Wtedy wypalił, że choć zarabia 10 ty-
sięcy na rękę, do pierwszego starcza mu 
tylko dzięki zarobkom żony. 
Nie wiem, czy wszystkie żony polityków 
PiS są już na dobrze płatnych stanowi-
skach. Dlatego, jako obywatel, cieszę się, 
że wysokie nagrody otrzymali też woje-
wodowie, czyli przedstawiciele rządu 
w terenie.
Tymczasem na Bielana i PiS posypa-
ły się słowa krytyki. —  Za co te nagro-
dy? — pytali malkontenci.
— Chociażby za wprowadzenie 500 
plus — odcinali się obrońcy rządu. Ar-
gument może i słuszny, ale sęk w tym, 
że nie wszyscy dostają te pieniądze na 
czas. Chodzi np. o osoby, które pracu-
ją za granicą. W ich wypadku wyda-
nie decyzji przeciąga się ze względu na 
wprowadzone przez rząd procedury (np. 
oczekiwanie na odpowiedź z zagranicz-
nego urzędu) czy niedostateczną licz-
bę urzędników do obsługi kilkudziesię-
ciu tysięcy wniosków. Na początku rząd 
uznał, że najlepiej, jak rozpatrywaniem 
tych wniosków zajmować się będą urzę-
dy marszałkowskie.

— Proszę bardzo — odparli marszałko-
wie i poprosili o pieniądze na zatrud-
nienie dodatkowych urzędników. W wy-
padku Pomorza potrzeba było ich po-
nad 30. Nasz wojewoda się nie zgodził. 
Nie pomogły prośby, petycje i ostrzeże-
nia, że bez dodatkowych urzędników nie 
da się obsłużyć obywateli na czas. Ko-
niec końców, rząd postanowił, że w ta-
kim razie sam się zajmie wydawaniem 
decyzji. Od lipca 2017 r. urzędy woje-
wódzkie zaczęły przygotowywać się do 
przejęcia tych spraw. W styczniu wy-
startowali.
W pierwszym miesiącu nie zdołali wy-
dać ani jednej decyzji. W drugim coś się 
ruszyło. W trzecim ogłosili, że są opóź-
nienia, ale powstały z winy… urzędów 
marszałkowskich. I przy okazji doda-
li, że do obsługi tych wniosków muszą 
zatrudnić 33 osoby. Najkrócej mówiąc, 
rząd rozwiązał problem, który sam 
stworzył, w sposób jaki wskazywali sa-
morządowcy, przy okazji właśnie samo-
rządy obwiniając o opieszałość.
Trudno powiedzieć, czy ta próba odwró-
cenia kota ogonem się udała. O jasność 
przekazu zadbali pracownicy TVP 
w swoim „programie informacyjnym”, 
a ich ogląda coraz mniej widzów. Inne 
media tematu nie podchwyciły. 
I tu dochodzimy do tytułowego pytania 
i momentu, w którym ja, jako rzecznik 
prasowy mogę się zaciąć. Albo na przy-
kład moja wypowiedź, co już się zdarza-
ło, nie znajdzie się w „programie infor-
macyjnym” TVP. 
Otóż pijarowcy PiS mają jeszcze jeden 
problem — jak wytłumaczyć wysokie 

nagrody, które rządowi urzędnicy sobie 
przyznali. Może np. tym, że „wszyscy 
tak robią”? Stąd zapewne pytania o wy-
sokość nagród dla marszałka i jego za-
stępców, które od jakiegoś czasu wpły-
wają do Urzędu Marszałkowskiego. 
Sprawdziłem i już wiem. Gdybyście, ja-
kimś cudem włączyli TVP i nie usłyszeli 
mojej wypowiedzi, brzmi ona tak:
— Marszałek i jego zastępcy przez całą 
kadencję nie przyznali sobie żadnej na-
grody.

Słownik trudniejszych wyrazów

Urząd wojewódzki - siedziba wojewo-
dy czyli terenowego przedstawiciela rzą-
du, który ma trzymać w ryzach miejsco-
wą ludność
Urząd marszałkowski - siedziba demo-
kratycznie wybranych przedstawicieli 
miejscowej ludności
TVP - należąca do rządu i prowadzona 
przez polityka PiS Jacka Kurskiego sta-
cja telewizyjna
Spin doktor - pan (lub pani), który zaj-
muje się odwracaniem kota ogonem
Nagroda – gratyfikacja (zazwyczaj 
finansowa) za wzorowe wykonywanie 
obowiązków służbowych, szczególne  
zaangażowanie w realizację zadań, dys-
pozycyjność w zakresie wykonywania 
ważnych i pilnych zadań zawodowych. 
Do rzadkości należy przyznawanie jej 
samemu sobie

Michał Piotrowski jest rzecznikiem 
prasowym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego

Rządowe  media 
pytają:
a jaką nagrodę 
przyznał sobie 
marszałek ?

NIK ma zastrzeżenia do wojewody

Dariusz Drelich, wojewoda po-
morski został krytycznie ocenio-
ny przez Najwyższą Izbę Kontro-
li - ustaliła „Gazeta Wyborcza”. 
Chodzi o jego działania po sierp-
niowej nawałnicy. Wojewoda nie 
zgadza z się z zastrzeżeniami i 
wniósł swoje uwagi. Według ga-
zety z powodu kontroli, odeszła 
dyrektor Wydziału Kontroli Urzę-
du Wojewódzkiego. Ostatecz-
ny raport NIK jeszcze nie został 
opublikowany. 
Nawałnica, która przeszła przez 
województwo pomorskie w nocy 
z 11 na 12 sierpnia 2017 roku 
powaliła hektary lasów, zniszczy-
ła domy, zabudowania i uprawy. 
Zginęło 5 osób, w tym dwie mło-
de harcerki. Najbardziej ucierpia-
ły powiaty: bytowski, chojnicki, 
człuchowski, kartuski  
i kościerski 

Portal pomorskie.eu  
pokazał innym język

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego naukowcy  
z Uniwersytetu Wrocławskie-
go przygotowali ranking tekstów 
ze stron internetowych urzędów. 
Portal pomorskie.eu zajął w ran-
kingu drugie miejsce, zostawia-
jąc w tyle ponad 50 portali. 
Naukowcy z Wydziału Filologicz-
nego wrocławskiej uczelni przyj-
rzeli się tekstom ze stron inter-
netowych administracji publicz-
nej. Badali, na ile artykuły są ja-
sne i czytelne, mimo urzędowych 
zawiłości. Przygotowali ranking, 
który objął 53 serwisy informa-
cyjne różnych instytucji – od mi-
nisterstw, po strony internetowe 
prezydenta, premiera oraz porta-
le urzędów wojewódzkich i mar-
szałkowskich. To pierwsza tego 
typu inicjatywa w Polsce. Strona 
pomorskie.eu zajęła 2. miejsce, 
zaraz za Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
Trzecie miejsce należy do Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów. 

Stulecie niepodległości na Pomorzu
 
Nie tylko w 2018 roku, ale także 
w ciągu kolejnych dwóch lat, róż-
norodne wydarzenia przypomi-
nać będą o tym, jak nasz region 
włączał się w granice Niepodle-
głej. Do udziału w projekcie mar-
szałek Mieczysław Struk zapro-
sił samorządy i instytucje z ca-
łego województwa. „Pomorskie 
drogi do Niepodległej” to projekt 
otwarty, dzięki któremu chce-
my przybliżyć historię, a przede 
wszystkim przypomnieć i uho-
norować Pomorzan, którzy byli 
uczestnikami wydarzeń sprzed 
stu lat. Wśród zapowiadanych 
wydarzeń można wymienić m.in. 
konkurs na prezentację multime-
dialną, organizowany przez Peda-
gogiczną Bibliotekę Wojewódz-
ką w Słupsku, rejs „Do granic 
Niepodległej” związany z edu-
kacją morską dzieci i młodzieży, 
przygotowywany przez Pomorski 
Związek Żeglarski, oraz konfe-
rencję naukową „Cud jedności”, 
która odbędzie się w Nadbałtyc-
kim Centrum Kultury w Gdańsku. 
Z inicjatywy Urzędu Marszałkow-
skiego powstała też strona in-
ternetowa www.niepodlegla.po-
morskie.eu, na której udostępnia-
ne są m.in. informacje historycz-
ne, biogramy bohaterów, publika-
cje popularnonaukowe, a przede 
wszystkim kalendarz wydarzeń 
organizowanych w ramach pro-
jektu „Pomorskie drogi do Nie-
podległej”. 

Sejmik alarmuje. W razie powodzi 
będzie problem

Od stycznia 2018 gospodarką 
wodną w Polsce nie zajmują się 
już samorządy, ale przedsiębior-
stwa państwowe. Reorganizacja 
spowodowała, że pracownikom 
obniżono pensje, nie wypłacono 
tzw. trzynastek i, co gorsza,  
z pracy odchodzą specjaliści. 
Sejmik Województwa Pomorskie-
go zaapelował do Marka Gróbar-
czyka, ministra Gospodarki Mor-
skiej i Żeglugi Śródlądowej. Rad-
ni apelują o natychmiastowe 
przystąpienie do właściwego za-
bezpieczenia finansowego i ka-
drowego jednostek Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. 
Zdaniem samorządowców złe za-
rządzanie Wodami Polskimi za-
graża bezpieczeństwu przeciwpo-
wodziowemu kraju. 
Apel jest reakcją na doniesie-
nia medialne, skargi pracowni-
ków, obawy rolników i samorzą-
dowców, zaniepokojonych cha-
osem organizacyjnym w Wodach 
Polskich. 

Milion na pomorską kulturę

Siedemdziesiąt projektów arty-
stycznych otrzymało dofinanso-
wanie samorządu województwa 
pomorskiego. W ramach konkur-
su „Rozwój kultury w wojewódz-
twie pomorskim w roku 2018” 
organizacje pozarządowe będą 
realizować najróżniejsze dzia-
łania – począwszy od organiza-
cji imprez festiwalowych poprzez 
konkursy, aż po wydawanie ksią-
żek i czasopism. Łącznie na do-
tacje do artystycznych inicjatyw 
przeznaczono milion zł. 
Nieco ponad połowa puli – 570 
tys. zł - trafiło do instytucji  
z Trójmiasta. Wśród projektów 
znalazły się m.in. sopocki Festi-
wal Literatury i Teatru Between, 
Festiwal Polskich Sztuk Współ-
czesnych R@Port i Gdańsk Doc 
Film Festiwal.
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Katarzyna Weremko

Od inspektora
do dyrektora

Katarzyna Weremko skończyła stu-
dia magisterskie z politologii na Uni-
wersytecie Gdańskim. Jest absolwent-
ką studiów podyplomowych z organi-
zacji pomocy społecznej, finansów Unii 
Europejskiej i studiów menedżerskich. 
W urzędzie pracuje od pierwszego 
dnia funkcjonowania samorządu woje-
wództwa pomorskiego, od 1 stycznia 
1999r. Na początku tworzyła jedno-
osobowy Regionalny Ośrodek Polity-
ki Społecznej. Pracę zaczynała na sta-
nowisku inspektora, następnie zosta-
ła kierownikiem referatu. 1 września 
2008 roku awansowała i została za-
stępcą dyrektora. Po blisko dziesięciu 
latach, 4 stycznia 2018 roku, zastąpiła 
na stanowisku dyrektora Krystynę Do-
miniczak, która odeszła na emeryturę.
Główne działy ROPS - u, którymi ko-
ordynuje dyrektor, to pomoc osobom 
niepełnosprawnym, czyli ich rehabilita-
cja zawodowa i społeczna oraz pomoc 
społeczna wraz integracją społeczną. 
Poza prowadzeniem placówek (opie-
kuńczo-terapeutyczna i dwa ośrodki 
adopcyjne), ROPS zajmuje się wspar-
ciem dziecka i rodziny, czyli realizu-
je zadania dotyczące pomocy rodzinie i 
pieczy zstępczej, przeciwdziała patolo-
giom społecznym, chodzi tu o przeciw-
działanie uzależnieniom (alkoholizmo-
wi i narkomanii) i przeciwdziała prze-
mocy w rodzinie. 
Katarzyna Weremko ma 14-letniego 
syna, który uczy się w siódmej klasie 
szkoły podstawowej. Prywatnie lubi 
kolekcjonować starocie, m.in. stare ra-
dia, żelazka, maszyny do pisania, lam-
py i maszyny do szycia. Jak stwierdziła, 
ma już tyle antyków, że ledwo miesz-
czą się w jej mieszkaniu. 

Renata Wierzchołowska 

Urzędniczka,
która spełniła
swoje marzenia

Renata Wierzchołowska obchodzi 
właśnie 20-lecie pracy zawodowej. 
Najpierw pracowała w Departa-
mencie Polityki Społecznej. Od po-
czątku działa w kulturze.
Teraz, jako kierownik Referatu Kul-
tury zajmuje się dziedzictwem kul-
turowym, dotacjami i programa-
mi unijnymi dot. zabytków, granta-
mi dla organizacji pożytku publicz-
nego, stypendiami dla twórców kul-
tury i nadzorem nad instytucja-
mi kultury.
Lubi wyzwania i problemy, bo szu-
kanie rozwiązań działa stymulują-
co na wyobraźnię i wyzwala kre-
atywność. Jak twierdzi robi to co 
lubi, ma wszystko co do szczę-
ścia potrzebne, a praca to spełnie-
nie marzeń.
A prywatnie? — Najważniejsza jest 
moja córka Zuzanna, poczucie wol-
ności i niezależności, jazda konna, 
kino, książki — wylicza 
Dziewczyna z lasu, bo mieszka-
ła w warmińsko-mazurskiej leśni-
czówce, grała w piłkę ręczną, bra-
ła udział w zawodach i turniejach 
sportowych. Dzięki sportowi, wy-
jazdom na turnieje, poznawała no-
wych ludzi i uczyła się współpracy. 
Wyjechała na studia do Gdańska 
i tu już została.
Uwielbia atmosferę kina i filmy eu-
ropejskie. Dużo czyta, a krymina-
ły zajmują szczególne miejsce w bi-
blioteczce. Ulubieni autorzy to Ry-
szard Kapuściński, Stieg Larsson i 
Carlos Ruiz Zafón.

Warcisław Kunc 

Opera Bałtycka.
Dyrektor odchodzi
po dwóch sezonach

Warcisław Kunc z końcem czerwca 
2018 roku przestanie być dyrekto-
rem Opery Bałtyckiej. Kierował tą 
instytucją od września 2016 roku.
Jako dyrektor Opery Bałtyckiej, 
Kunc nie miał łatwego zadania. 
Niemal od początku zmagał się z 
protestami części pracowników tej 
instytucji. Mimo wszystko udawało 
mu się realizować większość z za-
mierzonych celów. Ostatecznie jed-
nak Warcisław Kunc i marszałek 
województwa pomorskiego Mieczy-
sław Struk wspólnie doszli do wnio-
sku, że misję prowadzenia Opery 
Bałtyckiej należy przekazać innej 
osobie. Kto to będzie? W tej chwili 
jeszcze nie wiadomo.
Warcisław Kunc ukończył Akade-
mię Muzyczną im. F. Chopina w 
Warszawie w klasie dyrygentury w 
1989 roku. Wśród swoich mistrzów 
i nauczycieli wymienia Adama Ha-
nuszkiewicza, Krzysztofa Kolberge-
ra i Teresę Kujawę. Pracował jako 
dyrygent w Operze Wrocławskiej 
oraz licznych operach i filharmo-
niach świata. Sprawował kierow-
nictwo muzyczne w ponad 60 spek-
taklach operowych, operetkowych, 
musicalowych i baletowych. Przez 
lata był dyrektorem naczelnym 
m.in. Toruńskiej Orkiestry Kameral-
nej oraz Opery na Zamku w Szcze-
cinie. Jest też pedagogiem akade-
mii muzycznych w Bydgoszczy i Po-
znaniu. W 2008 roku uzyskał sto-
pień doktora habilitowanego z za-
kresu dyrygentury. 

Natalia Kłopotek-Główczewska W 
T ł u s t y 
Czwartek 
w urzę-
dzie mar-
szałkow-

skim odbył się konkurs na 
najlepszy wypiek. Pani Ha-
nia Kalenik, jedna z prawie 
30 osób, które wzięły w nim 
udział, przyniosła własno-
ręcznie zrobione pączki. Kil-
ka godzin później okazało 
się, że to ona zdobyła najwię-
cej głosów. Zbadaliśmy spra-
wę, jej zwycięstwo nie było 
przypadkowe. 

„Lubię bawić się smakiem”
Hanna Kalenik pracuje 

w Departamencie Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomor-
skiego. Prywatnie ma bar-
dzo ciekawą pasję – goto-
wanie, a konkretniej piecze-
nie pysznych ciast, ciaste-
czek i innych słodkości dla 
rodziny, a zwłaszcza ośmio-
letniego syna i dwunastolet-
niej córki.

— Lubię gotować, ale naj-
bardziej skłaniam się w kie-
runku słodkości. Moją pa-
sją jest eksperymentowanie 
złączeniem różnych sma-
ków — opowiada pani Ha-
nia. Jak mówi oprócz sma-
ku, liczy się też wygląd. 
— Jeśli robię ciasteczka, to 
zdobię tzw. lukrem królew-
skim. Dzięki wykorzystaniu 
białek, a nie wody, zachowu-
je lśniącą, nieprzezroczystą 
powierzchnię, która zastyga 
w twardą skorupkę. Lukier 
pozwala utrwalić na wypie-
kach bardzo ładne wzory. 

Do zdobienia wykorzystu-
ję też masę cukrową, któ-
rą sama przygotowuję. Z ta-
kiej masy można powycinać 
drobne kwiatuszki czy inne 
elementy, które przyklejone 
do lukru uatrakcyjniają wy-
pieki. Na przykład na Boże 
Narodzenie zrobiłam cho-
inki z masy cukrowej. Przy-
czepione do lukru na pier-
niczkach były piękną ozdo-
bą, którą można było powie-
sić na choince.

„Nie pcham się na świecznik”
Dla utalentowanych ama-

torów, takich jak pani Ha-
nia, telewizja stworzyła sze-
reg programów kulinar-
nych, jak na przykład Ma-
ster Chef. Jej koleżanki  
i koledzy, którzy próbo-
wali jej wypieków nie raz 
przekonywali ją, by zgło-
siła się do takiego progra-
mu. Pani Hania jest jednak 
bardzo skromna: — To był-
by zbyt duży stres. Poza tym 
nie pcham się na świecznik, 
to nie dla mnie — tłumaczy.  
— Ja wolę w spokoju, w do-
mowym zaciszu pokombi-
nować i pomyśleć. Nie widzę 
siebie w takim programie.

Pani Hania chętnie za to 
bierze udział w interneto-
wych konkursach na najlep-
szy przepis opatrzony zdję-
ciem. Jak mówi, w ten spo-
sób zdobyła kilka wyróż-
nień. Ostatnio w konkursie 
za wielkanocny mazurek. Co 
ciekawe, konkurs zorganizo-
wany przez urząd to pierw-
szy występ, gdzie jury degu-
stowało przygotowane przez 
nią danie.

Master Chef czeka 
na Hanię. Prawda?

Ten sernik składa się z dwóch warstw: 
jedna jest pieczona, a druga chłodzo-
na.  Całość musi stężeć w lodówce.  Pie-
czemy klasyczny spód. Ja używam kru-
chych ciasteczek. Zwykłe herbatniki, 
albo owsiane ciasteczka lub takie, jakie 
nam smakują, mielimy lub tłuczemy. Do 
tego dodajemy roztopione masło, mleko i 
kakao, jeżeli chcemy, żeby spód był cze-
koladowy. Podpiekamy go 10-15 minut. 
Następnie wylewamy masę sernikową i 
pieczemy całość przez około godzinę w 
temp. 150°C. 
Sernik musi wystygnąć. W tym czasie 
przygotowujemy drugą warstwę, do zro-
bienia której musimy zrobić krem pi-
stacjowy. Miksujemy pistacje na zupeł-
nie gładką masę, dodając do nich roz-
puszczoną białą czekoladę. Krem łączy-
my z serkiem mascarpone, żelatyną i cu-
krem pudrem. Gdy upieczony sernik bę-
dzie chłodny, wylewamy na niego przy-
gotowany krem i wkładamy na kilka go-
dzin do lodówki. 

Spód:
– ciasteczka owsiane lub herbatniki
– masło do zespolenia pokruszonych
   ciastek

Składniki na warstwę sernikową:
– 0,5 kg twarogu sernikowego
– 250 ml śmietanki 30 proc. 
– 3 jajka
– 0,75 szklanki cukru
– 3 łyżki budyniu waniliowego
– aromat waniliowy

Masa pistacjowa:
– 150 g pistacji
– 50 g białej czekolady
– 250 g serca mascarpone
– 200 ml śmietanki 30 proc. 
– 3 łyżeczki żelatyny
– 50 ml zimnej wody do namoczenia 
    żelatyny

— Piekę ciasta
odkąd pamiętam,

chyba od podstawówki.
Mam to po tacie,

który lubił eksperymentować
i wymyślać w kuchni

różne połączenia smakowe.
Ot po prostu taka smykałka

— opowiada Hanna Kalenik,
która niedawno wygrała
nasz konkurs kulinarny.

Fo
t. A

rc
hiw

um
 pr

yw
at

ne

SERNIK Z MASĄ PISTACJOWĄ
(przepis z Internetu, zmodyfikowany przez panią Hanię)

Hanna Kalenik z dziećmi
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RZĄD ZABIERA NAM LOTOS

URZĄD
MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO

I L E  S T R A C I  P O M O R Z E ?

Informacje z Pomorza 
codziennie znajdziecie 
też na naszym portalu


