
PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA W ODA „FIRLEJ” W DNIU 22.06.2022 r.

Spotkanie dotyczyło omówienia z pracownikami i współpracownikami zamiaru 
połączenia ODA „Firlej” ze Strefą Kultury Wrocław i spraw pracowniczych związanych
z tym zamiarem. Biorący udział w spotkaniu zapowiedzieli dodanie swoich uwag, 
które zostaną opublikowane osobno. 

1. Obecni na spotkaniu

Bartłomiej Świerczewski - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Jerzy Pietraszek - Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta
Robert Chmielewski - Dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”
3 pracowników etatowych
9 współpracowników 

2. Połączenie ODA Firlej i SKW - podstawowe kwestie dotyczące połączenia i spraw 
pracowniczych.  

Spotkanie rozpoczął Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, 
witając zgromadzonych pracowników i współpracowników, a także przedstawiając Jerzego 
Pietraszka, Dyrektora Wydziału Kultury. 
Jerzy Pietraszek wyraził zdziwienie widokiem trzynastu osób na spotkaniu. Zapytał też, kto 
jest de facto pracownikiem etatowym. Zgłosiły się cztery osoby. Zgromadzeni wyjaśnili 
jednak, że pracownicy i współpracownicy czują się zespołem Firleja i razem współ-pracują 
na rzecz lokalnej osiedlowej społeczności, wypracowują artystyczną i społeczną jakość 
Ośrodka. W tym sensie poczuwają się do bycia pracownikami Firleja - niezależnie od kwestii
formalnych. 

Po tym wyjaśnieniu Bartłomiej Świerczewski przedstawił stanowisko w sprawie zamiaru 
połączenia ODA Firlej i Strefy Kultury Wrocław.

Bartłomiej Świerczewski
Nie będę mówić długo, ponieważ chcemy przede wszystkim posłuchać Państwa pytań. 
Chciałabym jednak przedstawić kilka informacji na początek. Przychodzimy do Państwa w 
szczególnym momencie, jutro rozstrzygnie się sprawa głosowania nad uchwałą zamiarową, 
dotyczącą połączenia instytucji kultury. Być może nasz czas tutaj będzie czasem straconym,
w tym sensie, że abyśmy mogli zgodnie z ustawą dokonać połączenia instytucji kultury - 
musi zostać podjęta wcześniej wspomniana uchwała zamiarowa. Aby zacząć działać, 
musimy mieć zgodę rady miejskiej. Chciałbym podkreślić raz jeszcze, że jest to uchwała 
zamiarowa. Od jej podjęcia, jeśli zostanie jutro w ogóle podjęta, upłyną trzy miesiące do 
przedstawienia radnym miejskim uchwały wykonawczej. Te trzy miesiące, to czas, aby 
przygotować założenia ramowe połączeń instytucji. Chcę podkreślić, że to nie jest likwidacja 
Firleja, ale właśnie połączenie instytucji. Dokładny i szczegółowy masterplan przedstawimy, 
gdy połączenie nastąpi, a to stanie się praktycznie w styczniu 2023 roku. Chcielibyśmy, aby 
rok 2023 był czasem, gdy obydwie połączone już instytucje będą mogły przygotować 
szczegółowy plan działań. 
Czas pomiędzy podjęciem uchwały zamiarowej a ostatecznym połączeniem jest po to, aby 
obie instytucje mogły się do tego dobrze przygotować. Tak to wygląda technicznie. Uchwała 



zamiarowa, trzy miesiące czasu, aby sobie ramowe rzeczy wspólnie uzgodnić, potem druga 
uchwała - wykonawcza i przy referowaniu tej drugiej uchwały trzeba powiedzieć więcej, 
trzeba wyjaśnić rzeczy, które wspólnie wypracujecie. 

Jerzy Pietraszek
Od razu powiemy, że jeśli chodzi o pracowników etatowych, to przy takim połączeniu 
instytucji działa artykuł 21 Kodeksu Pracy. Pracownicy przy połączeniu uzyskają większą 
stabilizację niż w obecnych warunkach. W dniu dzisiejszym dyrektor Firleja może wszystkim 
pracownikom, lub tym, z którymi się chce pożegnać, wypowiedzieć umowę z 
trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Z każdym z nas zresztą można tak zrobić. 
Natomiast w momencie połączenia instytucji pracownicy otrzymują gwarancję rocznego 
zatrudnienia, to znaczy od dnia 1 stycznia 2023 nie będzie można tego stosunku pracy w 
połączonych instytucjach rozwiązać. Wyjaśniam to od razu, aby nie było niepokoju, że jest to
jakaś redukcja etatów. Nie ma przepisu, który by na to pozwalał. Oczywiście, istnieje 
zwolnienie dyscyplinarne, ale muszą ku temu zaistnieć odpowiednie warunki, by takiego 
zwolnienia pracownika dokonać. 

Bartłomiej Świerczewski 
To tyle, jeśli chodzi o kwestie formalne. Teraz chcielibyśmy powiedzieć, w jakim celu 
łączymy te instytucje. Od jakiegoś czasu odwiedzałem instytucje kultury, zwłaszcza przed 
pandemią. Rozmawiałem z ich dyrektorami. Starałem się w każdym miejscu dowiedzieć się, 
jakie są problemy danej instytucji. Rozmawiałem także z dyrektorem Robertem 
Chmielewskim. Państwo także w tamtym czasie przygotowywaliście swoją strategię, chyba 
nawet była ukończona, bo po tym spotkaniu dostałem ją od Państwa. I teraz powiem, jakie 
pojawiły się problemy. Były trzy najważniejsze. Po pierwsze: kwestia związana z 
przestrzenią: budynek nie jest własnością Firleja, jest wynajmowany od Spółdzielni Cichy 
Kącik. Ten temat chciałbym zostawić, sala jest, jaka jest; budynek jest, jaki jest. 
Jednocześnie ten budynek jako Firlej wpisał się w tradycję kulturalną miasta. Zresztą 
spółdzielnia również przed rokiem 90. prowadziła tu działalność kulturalną. Ale to nie jest 
podmiot gminy. Drugim tematem była liczba zatrudnionych osób. To było, o ile dobrze 
pamiętam, 4 etaty? 

Pracownik: Mamy średnio 4,75 etatu.
 
Robert Chmielewski: Tak, potwierdzam. 

Bartłomiej Świerczewski
W strategii są zapisy mówiące o tym, żeby instytucja mogła funkcjonować w sposób 
pełniejszy, potrzebna jest jakaś komercjalizacja, konieczny jest marketing. Może 
komercjalizacja to jest złe słowo. Chodzi raczej o wypracowywanie dodatkowych środków 
poprzez wynajem, organizację wydarzeń. Wtedy też pan dyrektor mówił, a jest to też w 
raporcie, że etatów powinno być więcej, bo to ułatwi sprawne zarządzanie. I trzeci temat - 
budżet. Rozmawialiśmy o tym wszystkim już trzy lata temu. Nastąpiły trudne lata związane z
pandemią i w tym roku jest również wojna w Ukrainie, a to wszystko ma poważne 
przełożenie ekonomiczne. Do tego dochodzą niekorzystne dla samorządów zmiany 
podatkowe. 
Kolejny temat to charakter instytucji. Widzimy - a zależy nam na funkcjonowaniu tej instytucji
- że Firlej był zawsze mocno związany z muzyką. Tak jest postrzegany w naszym odbiorze, 



ale także w odbiorze osób, które z Firleja korzystają. Co więcej, to się potwierdziło w 
badaniach, ponieważ osoby pytane o to podkreślały, że pierwsze skojarzenie z Firlejem to 
sala widowiskowa i wydarzenia muzyczne. 
Był jeszcze jeden element, o którym kiedyś rozmawialiśmy, czyli zasoby. Chodzi tu nie tyle o
zasoby ludzkie, ale sprzętowe. Chodziło o to, że sprzęt techniczny, wyposażenie techniczne 
trzeba byłoby odnowić. A sprzęt ma wpływ na realizację różnych przedsięwzięć, a przez to, 
że nie jest nowy, jest trudniej niż łatwiej. W jakiej sytuacji jesteśmy dzisiaj? Ostatnią rzeczą o
której możemy myśleć, jest zwiększanie budżetów instytucji, ponieważ sytuacja finansowa 
miasta (związana z tym, o czym mówiłem powyżej: pandemia, wojna, podatki, problemy 
ekonomiczne) jest - mówiąc kolokwialnie - średnia, co gorsze - rosną koszty związane z 
funkcjonowaniem instytucji - koszty osobowe, koszty mediów itd. Każda instytucja kultury 
jest w takiej sytuacji, że aby mogła być widoczna i żeby mogła w pełni działać i w pełni 
realizować swoje plany, potrzebuje środków finansowych, zasobów ludzkich i technicznych. 
Trzeba się liczyć z tym, że z jednej strony budżety będą się zmniejszać, ale z drugiej koszty 
w budżetach będą rosnąć. Taka sytuacja nastąpiła w innych miastach, inne miasta już dwa 
lata temu podjęły decyzje i zmniejszyły budżety w instytucjach kultury, tak zrobił na przykład 
Poznań. My, proszę Państwa, nie mamy wyjścia. Nie możemy powiedzieć, że nie będziemy 
płacili rachunków za wodę czy prąd albo, że nie podniesiemy pensji minimalnej 
pracowników, nie możemy tego zrobić. 
Nie chcemy likwidować instytucji, bo uważamy że powinna działać. Firlej powinien być w tym
miejscu, w którym dotychczas działa. Sam byłem tu na koncertach i wiem, że jest to wartość.
Jeżeli jednak nie mamy możliwości dołożenia środków do budżetu niewielkiej instytucji, nie 
możemy zatrudnić nowych osób, to pojawia się rozwiązanie, że możemy spróbować 
połączyć dwie działające podobnie instytucje, z których jedna jest instytucją impresaryjną, 
czyli Strefa Kultury Wrocław, a drugą jest instytucją o charakterze artystycznym, ale mającą 
też w programie działania społeczne, lokalne. Jeżeli spróbujemy połączyć te dwie instytucje, 
a więc SKW i Firlej, to jesteśmy w stanie wygenerować to, czego nie mamy - w naturalny 
sposób zwiększyć zasoby, zwiększyć zespół, który będzie mógł spokojnie pracować. 
Zwiększy się baza, zaplecze sprzętowe, bo strefa Kultury posiada własny sprzęt i będziemy 
mogli zabezpieczyć to, na czym najbardziej zależy - bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 
Co to oznacza w praktyce? Przepraszam, że w ten sposób o tym mówię, ale naprawdę 
bardzo mnie śmieszą stwierdzenia, że Firlej zostanie zlikwidowany, bo gdyby Firlej miał 
zostać zlikwidowany, to nie robilibyśmy uchwały dotyczącej połączenia, tylko uchwałę 
dotyczącą likwidacji. 
 
Jerzy Pietraszek
To jest zupełnie inny i dużo bardziej skomplikowany proces. W tej chwili nie jestem w stanie 
wskazać choćby jednego przykładu likwidacji instytucji kultury w Polsce.

Bartłomiej Świerczewski
Tak, jak pracuję w urzędzie 22 lata, a wcześniej jeszcze przy Radzie Miejskiej, też nie 
przypominam sobie takiej sytuacji. Proszę Państwa, budynek zostaje, nazwa Firlej zostaje, 
macie Państwo na to moje słowo i słowo pana dyrektora Pietraszka. Będziemy jak lwy o to 
walczyć, nie ma takiej opcji, aby Firlej nagle zniknął z kulturalnej mapy miasta. Nawet jeśli 
nastąpi połączenie z SKW, a mówię jeśli, bo jesteśmy dzień przed głosowaniem uchwały 
zamiarowej, nie ma takiej opcji, aby zlikwidować Firlej. Marka Firlej zostanie, ponieważ sobie
na to zapracowała, bylibyśmy niemądrzy, gdybyśmy to zlikwidowali. 



Pracownik
A co panów zdaniem stanowi tę markę? 

Bartłomiej Świerczewski
Uważam, że tą marką są muzyka i koncerty, ale to nie tylko moje zdanie, tak wynika z 
badań. Mieszkańcy tak kojarzą Firleja. 

Jerzy Pietraszek
To podobna sytuacja, jak z klubem Bakara. On też ma pewną markę i ta marka zostanie, 
choćby zmieniły się okoliczności. 

Bartłomiej Świerczewski
Możecie sobie Państwo sprawdzić dwa rodzaje danych, żeby nie było tak, że mówię tylko na
podstawie własnych przemyśleń. Był przeprowadzony audyt marki Firlej, ale było też 
niedawno robione badanie wszystkich instytucji kultury w mieście. Tam znajdziecie 
potwierdzenie, że Firlej jest zdaniem badanych instytucją muzyczną, ale działa też lokalnie, 
społecznie. Na koniec powiem tak: zostaje budynek, zostaje nazwa, zostają pracownicy i 
charakter działania. Jedyne, co się zmienia, to struktura zarządcza. 

Jerzy Pietraszek
Powiedziałbym to nawet bardziej precyzyjnie, zmienia się organ zarządczy, bo organem 
zarządczym instytucji jest dzisiaj dyrektor Robert Chmielewski. Jeśli dojdzie do połączenia, 
organem zarządczym będzie inna osoba, dyrektorka w Strefie Kultury Wrocław, a tego nie 
będziemy zmieniać, a więc będzie to pani Olga Nowakowska.
Dodam jeszcze, że dzisiaj na spotkaniu z pracownikami Strefy Kultury Wrocław, gdzie jest 
bardzo dużo osób, ale wszyscy tam są zatrudnieni na etatach, poprosiłem o rzecz 
następującą, że jeśli dojdzie do połączenia Firleja ze Strefą Kultury, to bardzo proszę zespół 
SKW, aby z otwartymi ramionami przyjął troje pracowników Firleja. Przepraszam że zrobiłem
coś tak strasznego bez konsultacji, ale dzisiaj właśnie taka rozmowa miała miejsce. Zespół 
Strefy Kultury Wrocław przyjął to zwyczajnie i życzliwie, tutaj nie ma i nie będzie żadnego 
konfliktu. 

Bartłomiej Świerczewski
Jednak na koniec jedno zdanie o tym, o czym dyrektor (Jerzy Pietraszek) nie wspomniał i to 
jest bardzo ważne na przyszłość. Chcielibyśmy, abyście, gdy wypracujecie wspólnie plany 
na przyszłość - już po połączeniu - w roku 2023 - wrócili do nas z informacjami zwrotnymi - z
czym jest problem, w czym możemy wam pomóc. To nie tylko was dotyczy, dotyczy to w 
sumie sześciu instytucji, które będą się łączyły. Zaryzykowałbym nawet taką tezę, że w 
mieście jest też przestrzeń do tego, by takich zmiany dokonać w jeszcze innych miejscach. 
Jeszcze raz: te zmiany nie dotkną pracowników, a umożliwią lepsze funkcjonowanie 
instytucji w trudnej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy. 

3. Pytania pracowników i odpowiedzi ze strony przedstawicieli Urzędu Miasta.

Pracownik
Współpracuję z Firlejem od dwóch lat, co tydzień prowadzę warsztaty dla dorosłych. 



Mówiliście państwo do osób zatrudnionych na etatach, ja już się przyzwyczaiłam, że 
pracowników nieetatowych traktuje się inaczej lub nie bierze pod uwagę. Co z nami?  Jak 
będzie od września 2022?

Bartłomiej Świerczewski: 
Do końca roku nic się nie zmienia. Do końca tego roku funkcjonujecie normalnie. Macie 
program macie, macie założony budżet i go realizujecie. Jedyne, co się zmienia, to od 
września odchodzi dyrektor Robert Chmielewski. 

Pracownik
Mówią panowie o oszczędnościach, ale gdy kilka lat temu środowiska artystyczne we 
Wrocławiu naciskały na lepsze wystawy, koncerty, twórców z nazwiskami, to cały czas było 
parcie na mikrogranty. Dlaczego tak jest? 

Jerzy Pietraszek
A czy ktoś Państwu mikrogranty narzucał?

Pracownik
Nie, proszę pana. Mówię to jako kobieta, która skończyła studia artystyczne i związane z 
kulturą i od ponad 10 lat nie potrafię się w tym mieście odnaleźć. A wielokrotnie pracowałam 
dla instytucji, gdzie pieniądze na kulturę szły na festyny. To chyba nie tak powinno 
wyglądać. 

Jerzy Pietraszek
Osobiście uważam że mikrogranty są super.

Pracownik
Nie mam nic przeciwko mikrograntom. jako takim, tu chodzi jednak o proporcje.

Bartłomiej Świerczewski
Powiedzmy sobie szczerze rekrutacja na jeden projekt mikrograntów to jest 5000 zł i ja 
nawet uważam, że to jest za mało. Poza tym to nie jest pytanie do nas. O tym jak wydawane
są środki w danej instytucji decyduje dyrektor, czyli osoba odpowiedzialna za program tej 
instytucji. 

Pracownik
W tym miejscu przechodzimy do sedna sprawy, bo to właśnie program określa działania 
Firleja, a mieszczą się w nim przecież nie tylko projekty muzyczne, ale także osiedlowe, 
lokalne, a nawet międzynarodowe. Co dalej? SKW ma przecież własny program, zajmuje się
czymś innym. Jestem dziennikarką, ale dzisiaj występuję tutaj w roli prowadzącej warsztaty, 
instruktorki, pracującej także międzykulturowo właśnie w Firleju, a zwłaszcza od marca, gdy 
pojawiły się w Ośrodku działania także dla rodzin uchodźczych i dzieci. Uważam to za 
ogromną wartość. Rozumiem, że SKW zajmuje się czymś innym i postawienie tylko na 
koncerty jest powrotem do do lat minionych i do tego, co przez lata było zarzucane Firlejowi, 
że tylko muzyka i muzyka. Teraz Firlej działa szeroko - na polu muzycznym i lokalnym. 
Prowadziłam warsztaty na ostatnim Europejskim Dniu Sąsiada i byłam pod wrażeniem tego 
wydarzenia. Przyszli mieszkańcy, przyszli uchodźcy, migranci, przyszli - co istotne - radni 
osiedlowi, bo okoliczne rady osiedli także współpracują z Firlejem. Firlej potrafi być 



elastyczny i potrafi dostosować się do sytuacji, a wiążę to z Robertem Chmielewskim, 
ponieważ to on ma wizję tej instytucji. I co dalej?

Bartłomiej Świerczewski
Rozumiem, że istotą pytania jest, kto po panu Robercie?

Pracownik
Już przecież zostało powiedziane, że Olga Nowakowska.

Jerzy Pietraszek
Olga Nowakowska od 1 stycznia 2023, natomiast mamy jeszcze czas od września do 
grudnia 2022.

Bartłomiej Świerczewski
Znamy datę końca powołania dyrektora Roberta Chmielewskiego, to jest 31 sierpnia 2022. 
Dlatego oczekuję od dyrektora propozycji, kogo widziałby jako pełniącego obowiązki. 
Oczekuję takiej rekomendacji dla osoby z zespołu. 

Robert Chmielewski
Rozumiem, że ktoś mnie o to zapyta?

Bartłomiej Świerczewski
Tak, oczywiście. Nie oczekuję oczywiście podjęcia decyzji w tym momencie i dzisiaj nie musi
mi pan na to pytanie odpowiadać, jednak niedługo na pewno się spotkamy i pewnie 
będziemy spotykać się wielokrotnie. Rekomendacja, wyznaczenie osoby pełniącej obowiązki
od września do grudnia 2022 będzie też tematem jednego z tych spotkań. 
Chciałbym jeszcze wrócić do tematu działań związanych z Firlejem. Może podam to na 
przykładzie. Koncerty w takim miejscu realizuje się raz dziennie albo może dwa-trzy razy w 
tygodniu lub więcej. Pamiętam, że Firlej miał takie ambicje aby realizować 8 koncertów 
miesięcznie. 

Robert Chmielewski
To zależało od projektu - bywało więcej. 

Bartłomiej Świerczewski
Tu nie tyle chodzi o liczbę, ale o sytuację.  Najczęściej jest tak, że koncerty odbywają się w 
godzinach popołudniowych i wieczornych, to ja mam pytanie, co się dzieje w przestrzeni 
Firleja przed południem?

Robert Chmielewski
Wraca pan do pytania, które zadał mi pan 3 lata temu. Przed południem przygotowujemy się
do tego, co dzieje się po południu i wieczorem. Na sali są obecni ludzie, przyzwyczajeni do 
pracy dwuzmianowej. 

Bartłomiej Świerczewski.
I obiekt nie jest przecież zamknięty w czasie dnia. 

Robert Chmielewski



Oczywiście, że nie jest zamknięty, pracuje księgowość, biuro, koordynacja… 
  
Bartłomiej Świerczewski
Przychodzą okoliczni mieszkańcy, seniorzy, działa Kawiarnia Sąsiedzka, prawda?

Robert Chmielewski
Tak właśnie to tak działa i to sprawnie działa, i to się sprawdzało, sprawdza nawet w 
ciężkich czasach, takich jak przez ostatnie 3 lata, podczas pandemii i obecnie w czasie 
wojny. 

Bartłomiej Świerczewski
I to jest najważniejsze, Oczywiście, gdyby takich rzeczy nie było, to byłaby to rażąca 
niegospodarność. 

Robert Chmielewski
To znaczy że to była gospodarność?

Bartłomiej Świerczewski 
Tak. Tego typu działania są działaniami gospodarskimi. Proszę się mnie nie pytać, czy 
kawiarnia Sąsiedzka jest okej, czy może jakieś inne działanie jest okej, czy giełda płyt na 
przykład jest okej. Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, to jest zadanie dyrektora instytucji,
który ma plan i programuje odpowiednie dla instytucji działania. I pewnie, gdyby instytucja 
była w stanie włożyć do programowania dodatkowy etat, miałaby więcej możliwości. 

Pracownik
Uważam, że nie docenia się wartościowych działań. Chcemy oszczędzać i chcemy, żeby 
było lepiej, ale długoterminowo okazuje się, że programowanie wymaga przede wszystkim 
odpowiedniego człowieka. Wystarczy spojrzeć do „Alfabetu Firleja”, który jest dostępny na 
stronie www Ośrodka, żeby się o tym przekonać. Dobrze funkcjonująca instytucja potrzebuje
lidera. I ma go w tej chwili. Jaką mamy gwarancję, że ktoś to pociągnie? 

Jerzy Pietraszek
Ale jaki jest problem? Kiedyś mówiono, że Firlej to Piotr Guzek. Dajmy spokój takim 
argumentom. Nie ma przeciwwskazań do zachowania charakteru instytucji, jeśli SKW będzie
kontynuowała projekty, ale to już nie jest moja decyzja, tylko decyzja nowego 
zarządzającego. Przykładem może być sprawa z Wratislavia Cantans. Gdy łączono festiwal 
z Narodowym Forum Muzyki to wypisywano różne rzeczy, interweniowały różne osoby, 
nawet rodziny artystów. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Nic złego się jednak nie stało 
Oczywiście to jest nieporównywalna skala, ale dobry przykład. Połączenie się udało i 
festiwal na tym zyskał. Wratislavia dostała możliwości występowania i grania takie, o jakich 
wcześniej się jej nie śniło. Pojawiły się możliwości, których wcześniej nie było. Dzięki NFM. 
Praca z większą instytucją po prostu gwarantuje lepsze zarządzanie i możliwości. 

Pracownik
Ale czemu są we Wrocławiu dyrektorzy na etatach bezterminowych i tacy, którzy nie są?

Jerzy Pietraszek
To się kończy. Taką umowę miał np. dyrektor Miejskiej Biblioteki Andrzej Ociepa, który 



przeszedł na emeryturę. Reszta ma powołania. Jego następczyni zgodnie z ustawą ma 
powołanie terminowe. Proszę pamiętać, że tamta umowa była zawierana 28 lat temu. Były 
inne warunki. Dziś to już jest niemożliwe.  

Bartłomiej Świerczewski
Proponuję, aby zostawić ten temat, bo on w tej chwili nie dotyczy sytuacji, o której 
rozmawiamy.

Pracownik
A optymalizacja kosztów? Co będzie zyskiem, a co kosztem tego połączenia? 

Bartłomiej Świerczewski
Rozumiemy to w sposób bardzo szeroki. W momencie, gdy Firlej zatrudnia tak mało osób, to
tak naprawdę nie jest w stanie zrealizować pewnych rzeczy tak, jakby chciał. Zresztą jest o 
tym informacja w audycie. 

Robert Chmielewski
Perspektywy są różne. Perspektywa piszącego jest inna niż perspektywa czytającego. Moja 
jest inna niż pana. Gdy piszę w raporcie, że mam za mało ludzi, to jest stwierdzenie faktu, z 
którego coś powinno wynikać. To jest moje marzenie. A teraz wraca to do mnie jako zarzut. 

Bartłomiej Świerczewski
Panie dyrektorze, nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, nie, to nie jest z mojej strony 
zarzut. Ale nie mam możliwości, by dołożyć środki. W związku z tym łączymy instytucje, aby 
optymalizować koszty. Tak tworzą się nowe możliwości, bez wydawania dodatkowych 
środków. To nie jest zarzut. 

Robert Chmielewski
Być może nieprawidłowo to zrozumiałem. Przepraszam wobec tego. 

Bartłomiej Świerczewski
Nie mamy takiej możliwości, aby dołożyć środki na etaty, na zasoby techniczne i dodatkowe 
środki na program, nie mam takiej możliwości. 

Robert Chmielewski
W związku z tym likwiduje się, wciela, włącza?

Pracownik
To się dziś nazywa optymalizowanie!

Jerzy Pietraszek
Dobrze by było, gdybyśmy używali właściwych nazw.

Bartłomiej Świerczewski
Optymalizacja w tym momencie oznacza, że tworzą się nowe możliwości bez wydawania 
dodatkowych środków.  

Pracownik



A jak będzie formalnie funkcjonować Firlej? Co z RIK?

Jerzy Pietraszek
Instytucja formalnie zniknie z Rejestru Instytucji Kultury, formalnie będzie pod Strefą Kultury 
Wrocław. Następca prawny może zachować NIP instytucji. Ale to są decyzje urzędu 
skarbowego. 

Pracownik
Czy będzie przedstawiona nowa pani dyrektor?

Bartłomiej Świerczewski
Tak, oczywiście, w stosownym czasie. 

Pracownik
Pan dyrektor pracuje do 31 sierpnia i co dalej? 

Bartłomiej Świerczewski
Pan dyrektor, jak już mówiłem, musi zaproponować nam osobę z wewnątrz organizacji. Jeśli
tego nie uczyni, my będziemy musieli podjąć taką decyzję. Na pewno zatem spotkamy się z 
panem dyrektorem w tej sprawie. Jeszcze niejeden raz się zresztą spotkamy. Oczywiście 
przecież muszą zostać ustalone plany. 

Pracownik
A jeśli rada nie podejmie jutro uchwał zamiarowych albo we wrześniu wykonawczych? 

Bartłomiej Świerczewski
To wtedy jest koniec tematu. 

Pracownik
Ale z 1 września odchodzi dyrektor. Czy wtedy państwo mają jakiś pomysł na to, co dalej? 

Bartłomiej Świerczewski
Wtedy się zastanowimy, co dalej. Nie wiemy, jaka będzie jutro podjęta uchwała.

Pracownik
Nie prowadziłabym w ten sposób biznesu. A czemu nie rozpisać konkursu? 

Bartłomiej Świerczewski
Konkurs to nie jest pytanie do mnie To jest pytanie do Prezydenta. Trudno, żebyśmy dzisiaj 
postanawiali o konkursie czy pisali jakiś program, bo nie wiemy, jaka jutro będzie decyzja 
rady miejskiej. I nawet jeśli jutro ta uchwała zostanie podjęta, nie mamy pewności, że 
instytucje zostaną połączone. Mamy przykład z Wrocławia. Był taki moment że chcieliśmy 
połączyć SKW z DCF. Zostały podjęte trzy uchwały, ostatecznie stało się inaczej, nie 
poszliśmy w tym kierunku, wybraliśmy inne rozwiązanie. 

Jerzy Pietraszek
Czasem do celu dochodzi się nie tak prostą drogą. Chcemy otworzyć prostą drogę poprzez 
te uchwały. Mamy nadzieję że tak się stanie, ale jeżeli to się nam nie uda w ten sposób, 



pójdziemy dookoła. Posłużę się przykładem Bastionu Sakwowego (potocznie zwanego 
Wzgórzem Partyzantów). Najpierw nie udało się pozyskać środków z zewnątrz, choć 
pracowaliśmy nad tym, projekt był przygotowywany nocami. Dziś jednak mamy już środki na
remont i on idzie. Gdyby mi półtora roku temu ktoś powiedział, że tak się stanie, że to się 
uda, to bym nie uwierzył. Jeśli więc się nie uda, pójdziemy dookoła. 

Pracownik 
A jaki jest cel tego łączenia? Żeby było taniej? 

Jerzy Pietraszek
Nie, żeby było taniej. Aby instytucje były stabilne i bezpieczne w ciężkich warunkach, które 
już istnieją i które jeszcze przyjdą. 

Bartłomiej Świerczewski
To bezpieczeństwo zapewnią połączone budżety i zespoły SKW i Firleja.

Pracownik
Ale siedziba dyrektora będzie tu, w Firleju?

Jerzy Pietraszek
Nie sądzę, aby Olga Nowakowska tutaj pracowała. Podam przykład biblioteki miejskiej. Jest 
jeden dyrektor i mnóstwo filii. Biblioteki się bardzo od siebie różnią, ale nie ma żadnego 
problemu ze sprawnym zarządzaniem. Dyrektor nie musi być w każdej z nich fizycznie. 

Pracownik
Ale w każdej filii jest kierownik?

Jerzy Pietraszek
Nie w każdej, to jest kwestia zarządzania i decyzji dyrektora. Często w strukturze są 
koordynatorzy. 

Pracownik
Powiedzieliście panowie, że jest gwarancja zatrudnienia na 12 miesięcy od stycznia 2023 
roku dla pracowników etatowych. Czy na tych samych warunkach, co dotychczas?

Jerzy Pietraszek
Tak, na tych samych warunkach co dotychczas przez rok od 1 stycznia 2023 - to gwarantuje
prawo pracy. No chyba, że ktoś zostanie zwolniony dyscyplinarnie. Pracownicy połączonych 
instytucji uzyskają 12-miesięczną gwarancję zatrudnienia, to znaczy czterokrotnie dłuższą 
niż mają w przypadku normalnej umowy o pracę, Nawet gdyby ktoś chciał coś zrobić, to nie 
może - bo Kodeks Pracy tego zabrania, a my wbrew przepisom nie działamy, nigdy nie 
podejmujemy działań, które są nielegalne. 

Pracownik
A co z pracownikami nie na etatach? 

Bartłomiej Świerczewski
Do końca roku współpracujecie Państwo z nimi zgodnie z planem i budżetem. Po 1 stycznia 



2023 roku o planach i programie będzie decydował nowy dyrektor. My nie decydujemy w tej 
sprawie. 

Jerzy Pietraszek
Nie następuje żadna rewolucja, tylko dokładnie kontynuacja programu, który Państwo macie 
zaplanowany do końca tego roku, potem oczywiście to już nie jest nasza decyzja. Leży to w 
gestii nowego dyrektora. 

Bartłomiej Świerczewski
Chciałbym Państwu zaproponować inny sposób myślenia o tej sytuacji. Proszę spojrzeć na 
to, co się może zdarzyć, jeżeli nie nastąpi takie połączenie. Pojawią się z pewnością 
większe wydatki, podczas gdy zasoby ludzkie i techniczne pozostaną takie same. Staramy 
się temu zapobiec, aby w tak trudnej sytuacji kultura w mieście nie była stratna,

Pracownik
Wizerunkowo Firlej straci. 

Bartłomiej Świerczewski
Ale w jaki sposób? Nazwa, miejsce, charakter pozostaje. 

Jerzy Pietraszek
Jeśli powiemy, że Firlej to Robert Chmielewski, to rzeczywiście tak, ale to tak nie działa i tak 
nie będziemy mówili, ponieważ ja uważam, że to jest miejsce pracy jak każde inne. Nie 
podzielam tego poglądu. Podam przykład. Był w Warszawie taki przypadek z wielkim 
wielkim artystą, z którym instytucja była utożsamiana w stu procentach. Ta instytucja 
przestała zupełnie normalnie funkcjonować, chodziło tylko o to nazwisko. Oczywiście, są 
instytucje takie jak Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego, Teatr Pantomimy Henryka 
Tomaszewskiego, ale czym innym jest działalność tych instytucji, a czym innym Firleja czy 
SKW. To są rzeczy nieporównywalne. Miałbym spory problem, gdyby któryś z prezydentów 
Wrocławia nagle stwierdził, że Wrocław to ja. Nie ma takiej sytuacji też, że Firlej to Robert 
Chmielewski, a Robert Chmielewski to Firlej. 

Robert Chmielewski
Tego nie trzeba tłumaczyć, my jesteśmy z panem dyrektorem po rozmowie dwa tygodnie 
temu, która była bardzo miła i tak ją chciałbym zapamiętać, 

Jerzy Pietraszek
Ale my nadal rozmawiamy. Takie utożsamienie to jest teza fałszywa i z gruntu nieuczciwa, 
bo Firlej to instytucja, która powstała ze środków publicznych, a nie prywatnych, trzeba 
zachować zdrowy rozsądek - przy pełnym szacunku dla dokonań pana dyrektora i 
wszystkich poprzednich szefów tej instytucji.  

Pracownik
Pozwolę się nie zgodzić z panem, ponieważ uważam, że instytucje kultury tworzą wartości, 
wypracowane przez zespoły, prowadzone przez liderów, a lider - moim zdaniem - to 
człowiek który umie zarządzać, a nie rządzić. To dwie różne sprawy. Oba teatry, o których 
pan wspomniał, zostały stworzone przez liderów i także z publicznych pieniędzy, choć było 
to w zeszłym systemie. To inna kwestia, ale były tworzone przez ludzi z wizją i gdyby nie te 



nazwiska, nie byłyby dziś tym, czym są. 

Jerzy Pietraszek  
Z czym się oczywiście zgadzam, ale te instytucje niosą wartość artystyczną, o czym należy 
pamiętać i one powstały niejako oddolnie, rozwijając program i koncepcję artystyczną. My 
tutaj mówimy o czymś zupełnie innym: Firlej to nie jest artystyczna instytucja, nie była i i nie 
będzie. Mamy instytucje artystyczne i ośrodki kultury. To są dwie różne rzeczy. 

Pracownik
To dlaczego mamy w nazwie Ośrodek Działań Artystycznych?

Jerzy Pietraszek
To są kwestie nazw, wszyscy się obrażają, kiedy ktoś nazywa się domem kultury.  

Bartłomiej Świerczewski
Może ja też odpowiem na to pytanie. To, że pan dyrektor wypracował taką, a nie inną markę,
to nie jest zarzut. 

Pracownik
Ale ja tego nie rozumiem jako zarzut. Rozumiem to jako sposób patrzenia na pewne kwestie
ja na nie patrzę inaczej, więc wyraziłam swoje zdanie. 

Bartłomiej Świerczewski
Tak, rozumiem, ale my staramy się patrzeć na większą historię i szerszą perspektywę. Był 
kiedyś ktoś, kto spowodował, że ta instytucja powstała, potem ktoś przejął schedę, potem 
ktoś następny, a potem był pan dyrektor Robert Chmielewski. Instytucja funkcjonuje przez 
wiele, wiele lat i dalej będzie działała, nawet jeżeli pan dyrektor nie będzie już 
zarządzającym, to ona dalej będzie funkcjonowała. I jest to instytucja, która przede 
wszystkim rozpoznawalna jest ze względu na muzykę i koncerty oraz występujących tutaj 
artystów. 

Robert Chmielewski
Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękujemy bardzo za 
spotkanie.

Więcej pytań nie było. Na tym spotkanie zostało zakończone.

Sporządzono na polecenie 
dyrektora Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”

Roberta Chmielewskiego


