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.0� W rozmowie z osob!, która zajmuje 
si" coachingiem i doradztwem personal-
nym, pojawi# si" kiedy$ w!tek, %e pan mi-
nister szuka osoby, która mog#aby postawi& 
na nogi NIFC. Po burzliwym okresie inwe-
stycji chopinowskich Instytut by# w trudnej 
sytuacji 'nansowej i organizacyjnej. Po do-
$wiadczeniach z lud(mi z wykszta#ceniem 
muzycznym czy muzykologicznym, którzy 
pod wzgl"dem zarz!dzania $rodkami pu-

blicznymi zdecydowanie si" nie sprawdzili, 
ministrowi zale%a#o, by tym razem odda& 
to osobie przygotowanej i do$wiadczonej  
w roli mened%era. 
Mój brak akademickiej wiedzy muzycznej 
nie by# tu i nie jest problemem. Wiele osób 
zarz!dzaj!cych instytucjami kultury tak%e 
jej nie posiada, a wykonuj! swoje zadania  
z du%ymi sukcesami.
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Gdy przesta#a istnie& 'rma Panasonic Pol-
ska i ca#o$& interesów przej!# jej niemiecki 
oddzia#, nie chcia#em tam d#u%ej pracowa&. 
Poza tym, wspó#tworz!c przez lata sukces 
zagranicznej 'rmy, niewiele zrobi#em dla 
w#asnego kraju. Gdy si" okaza#o, %e moje 
kompetencje mo%na wykorzysta& w tak 
wa%nej dla narodowej kultury instytucji, 
zbytnio si" nie waha#em i decyzji do dzi$ nie 
%a#uj".
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Rok Chopinowski by# przedsi"wzi"ciem 
na ogromn! skal" i wszyscy dzia#ali pod 

ogromn! presj! czasu. Trzeba by#o kon-
kretnego dnia otworzy& Muzeum Chopi-
na, )elazow! Wol", zorganizowa& koncerty 
urodzinowe, konkurs i trwaj!cy miesi!c fe-
stiwal Chopin i jego Europa. Efektem tego 
nawa#u pracy oraz innych nak#adaj!cych 
si" na siebie elementów by#a spora ilo$& 
niedoci!gni"&. Jak ich du%o, wykaza# audyt 
zlecony przez Ministerstwo, którego rezul-
tatem jest 431-stronicowy raport, przekaza-
ny nam we wrze$niu. Gdy przyszed#em tu  
w styczniu, zasta#em równie% wiele spraw 
wymagaj!cych doko*czenia. Ju% po tygo-
dniu musia#em wspólnie z kolegami wyle-
wa& z magazynów wod", która przedosta#a 
si" z przeciekaj!cego dachu. Ca#y proces 
inwestycyjny wymaga# szybkiego 'na#u od 
strony technicznej i formalnej. 
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Od pocz!tku by#a klarowna i wydaje mi 
si" – po prostu logiczna. Wkrótce po ob-
j"ciu obowi!zków dyrektora, zorganizowa-
#em spotkanie z szefami poszczególnych 
dzia#ów. T#umaczy#em, %e chcia#bym by& 
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dla nich pomocnikiem, kim$, kto zdejmie  
z nich prac" administracyjn!, której ludzie 
$wiata kultury nie musz! lubi& i wykony-
wa& idealnie. Wszystko po to, %eby mogli 
spokojnie zaj!& si" pracami, na których si" 
znaj! najlepiej. Dwa tygodnie po przyby-
ciu przekaza#em im bud%ety na rok 2011 
i obieca#em brak mojej ingerencji w dzia-
#ania merytoryczne, pod warunkiem, %e 
b"d! realizowane w ramach przewidzia-
nych funduszy. Do dzi$ si" z tego zobo-
wi!zania wywi!zuj". Nie storpedowa#em 
ani nie ograniczy#em %adnego z projektów 

przygotowanych przez który$ z dzia#ów 
Instytutu. Gdy dyrektor Leszczy*ski przy-
gotowywa# festiwal Chopin i jego Europa, 
decyzje o zaproszonych artystach, progra-
mie koncertów, honorariach, kosztach czy 
salach koncertowych by#y wy#!cznie w jego 
r"kach. Nie wnika#em nawet w to, kogo za-
trudniano do obs#ugi artystów.
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W moje usta mo%na w#o%y& wiele s#ów, któ-

rych nie powiedzia#em. Tych sarkastycznych 
komentarzy na temat mojego wykszta#ce-
nia, czy tego, %e s#ucham jazzowych aran%a-
cji Chopina, jest a% nazbyt wiele. Nie robi" 
jednak z tego problemu. Nie wstydz" si" ani 
swojego wykszta#cenia, ani gustu muzyczne-
go, cho& nie jest prawd!, %e s#ucham wy#!cz-
nie Chopina na jazzowo. Muzyka w moim 
%yciu by#a obecna od zawsze. Ojciec by# lut-
nikiem, obie córki kszta#c! si" muzycznie,  
a ja s#ucham muzyki praktycznie codzien-
nie, po prostu jako meloman.
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Nigdy by mi to nie przysz#o do g#owy. Wy-
dawa#o mi si", %e post"puj!c konsekwentnie 

od pocz!tku, zyskam zrozumienie i przy-
chylno$& kolegów z dzia#ów merytorycz-
nych. Moje obowi!zki wykonuj" przecie% 
nie dla siebie, tylko dla publicznego dobra, 
by pieni!dze podatników by#y wydawane 
w#a$ciwie, rozwa%nie i m!drze. Szczególnie, 
%e jest ich w bud%ecie Instytutu coraz mniej. 
My$l", %e gdyby nawet hipotetycznie pad#o  
z moich ust wspomniane pytanie o potrzeb" 
strojenia fortepianu, to z punktu widzenia 
wydawania publicznych pieni"dzy by#oby 
ono zasadne, a odpowied( powinna by& me-
rytoryczna, a nie ironiczna. 

W $wiecie korporacji odpowiada#em za 
koszty i zyski 'rmy przed jej w#a$cicielami, 
którzy mnie rozliczali. Tutaj czu#em odpo-
wiedzialno$& o wiele wi"ksz!. Z ministerial-
nego raportu jasno wynika, %e wielokrot-
nie nie by#y przestrzegane przepisy ustawy  
o zamówieniach publicznych. Przy samym 
festiwalu w roku 2010 te przepisy zosta#y 
z#amane w sumie na kwot" prawie 400 tysi"-
cy z#otych, przy okazji zamawiania projek-
tów gra'cznych, druków czy powierzchni 
reklamowych. Trudno t" sytuacj" wyja$ni& 
po$piechem, bo takiego wówczas nie by#o. 
By# za to zapewne organizacyjny ba#agan, 
robienie wszystkiego na ostatni! chwil"  
i omijanie przepisów z konieczno$ci. Na to 
mojej zgody od pocz!tku nie by#o. Ci, którzy 
tak post"powali przez lata, gdy teraz zacz"-
li by& kontrolowani i zmuszani do zmiany 
swoich zwyczajów, uznali, %e to biurokracja 
i niezrozumienie zasad rz!dz!cych $wiatem 
kultury. Zasugerowano mi nawet spotka-
nie z ministrem i pro$b", by NIFC-u prawo  
o zamówieniach publicznych nie obejmo-
wa#o, bo dezorganizuje jego prac". 
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Oczywi$cie, %e by#oby wygodniej, gdyby nie 
trzeba by#o dzia#a& wed#ug zasad zapisanych 
w tych przepisach. Sprawiaj! one, %e ludzie 
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maj! zdecydowanie wi"cej pracy papierko-
wej. Przygotowanie dokumentacji do prze-
targu nie jest zadaniem #atwym ani szybkim. 
Nawet w tak, zdawa#oby si", b#ahych kwe-
stiach, jak wybór w#a$ciwego hotelu dla ar-
tystów. Ale skoro tak trzeba, to moj! rol! jest 
zrobienie tego dobrze i zgodnie z wytyczny-
mi. Je$li b"d" mia# przekonanie, %e dyrekto-
rzy merytoryczni rozumiej! t" konieczno$&, 
ch"tnie oddam im wi"ksz! kontrol" i od-
powiedzialno$& za podejmowane decyzje. 
Trudno to jednak zrobi&, wci!% czuj!c opór, 
dezaprobat" i niech"&.
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Pojawiaj!ce si" w prasie sugestie, %e zmiana 
statutu by#a moj! personaln! decyzj!, s! nie-
prawdziwe. Statut jest dokumentem dla Insty-
tutu nadrz"dnym i zmian mo%e dokonywa& 
wy#!cznie Ministerstwo Kultury. Jego dzia# 
prawny przez kilka miesi"cy pracowa# nad 
tym projektem, jeszcze zanim zacz!#em kiero-
wa& NIFC-em. Konsultowano ze mn! niektó-
re zapisy. Cho&by ten, %e Instytut zacznie by& 
w rozumieniu prawa pracy pracodawc!.
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Praktycznie zanim jeszcze przest!pi#em 
próg tego budynku, opinie medialne by#y 
takie, %e zatrudnienie mnie jest bez sensu. 
Pami"tam materia#, w którego konkluzji 
napisano, %e jak tak dalej pójdzie, to mi-
nister na szefa Zach"ty powo#a dyrektora 
Polifarbu. Mówili to ludzie, którzy nigdy ze 
mn! nie rozmawiali i nawet nie próbowali 
pozna&. Decyzj" podj"to szybko i mog#a by& 
dla wielu negatywnym zaskoczeniem. 

Przychodz!c tu, od razu zauwa%y#em trud-
n! sytuacj" nie tylko w dokumentach czy 
organizacji, ale równie% w stosunkach mi"-
dzy dyrektorami i ich podw#adnymi. Nie-
które sytuacje ociera#y si" wr"cz o mobbing. 
Dyrektor Leszczy*ski ma naprawd" trudny 
charakter i jest cz#owiekiem porywczym. 
My$l", %e znios#em wystarczaj!co du%o 
tej jego porywczo$ci, zachowuj!c spokój 
dla dobra instytucji i dla dobra Chopina. 
)a#uj", %e pan Leszczy*ski nie ma odwagi 
przyzna&, %e jego zarzut braku mo%liwo$ci 
wspó#pracy by& mo%e wynika z osobistej 

urazy, ale nie mo%e wynika& z faktu bloko-
wania przeze mnie jego decyzji. Tego nigdy 
nie robi#em.
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Rozmawiali$my w czerwcu na temat ko-
nieczno$ci redukcji etatów w Instytucie. 
By#a to jedna z pró$b ministra po Roku 
Chopinowskim, by przystosowa& liczb" 
pracowników do mniejszej ilo$ci zada*, 
które obecnie mamy. Wyra(nie zosta#o mi 
powiedziane, %e taka reorganizacja jest po-
trzebna, a bud%et roczny w kwocie oko#o  
10 milionów to wszystko, na co mog" liczy&.  
W tej sytuacji poprosi#em pana Leszczy*-
skiego o zmniejszenie liczby zatrudnionych 
u niego pracowników o jedno stanowisko. 
Oczywi$cie priorytetem pozostali pracow- 
nicy etatowi. Asystentka pana Leszczy*skie-
go nim nie by#a. Zasugerowa#em, by obo-
wi!zki asystentki przej"#a która$ z pracow-
nic dzia#u dyrektora. W zamian otrzyma#em 
wniosek na pi$mie, by pozostawi& asystent-
k" na stanowisku do ko*ca wrze$nia. Tak 
si" te% sta#o. W mi"dzyczasie nie dosta#em 
jakiejkolwiek alternatywnej propozycji roz-
wi!zania tej kwestii. By& mo%e liczono, %e 

nie otrzymawszy innej opcji, pozostawi" 
sytuacj" bez zmian. Moj! decyzj" pan Lesz-
czy*ski odebra# ze zdziwieniem i du%ym 
niezadowoleniem, a wychodz!c rzuci# przez 
rami", %e w takim razie on si" zwalnia. To 
by#a pierwsza zapowied( tego, co ostatecz-
nie zrobi# 1 grudnia.
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Bud%et na festiwal okre$li#em ju% w po#owie 
stycznia na 4,8 mln z#otych i do ko*ca t" 
kwot" utrzyma#em. Dyrektor by& mo%e li-
czy# na wi"ksze wsparcie w#adz miasta, które 
w 2010 roku wynosi#o 1,8 mln, a tym razem 
ju% tylko milion. Nasze starania o przynaj-
mniej 1,5 mln spe#z#y na niczym. Prawda jest 
taka, %e organizuj!c tak kosztowne przedsi"-
wzi"cia jak Chopin i jego Europa, a do tego 
maj!c na utrzymaniu Muzeum Chopina  
i )elazow! Wol", trudno prowadzi& dzia#al-
no$& wy#!cznie ze $rodków z Ministerstwa. 
Koszty sta#e obs#ugi Muzeum i )elazowej 
Woli typu pensje pracowników, rachunki, 
ksi"gowo$&, marketing to w sumie oko#o  
9 milionów. Tymczasem dostajemy 10 i mu-
simy sobie radzi& sami. W tym roku uda#o 
si" zdoby& spore fundusze dzi"ki wczesne-
mu wnioskowi o zwrot podatku VAT za 
2010 rok. Z#o%yli$my te% wnioski o zwrot  
z tego roku. Dzi"ki temu jako$ istniejemy, 
ale #atwo nie jest.

&R�]�SU]\V]ïRURF]Q\P�IHVWLZDOHP"

Maj!c do dyspozycji skromne $rodki, mog-
#em zagwarantowa& na festiwal maksymal-
n! kwot" 4 mln z#otych. Gdy po raz pierw-
szy powiedzia#em o tym Leszczy*skiemu, 
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stwierdzi#, %e albo dostanie 6 mln albo on 
tego nie robi. Stawiaj!c mnie pod $cian!, 
jeszcze raz przypomnia# to, co kiedy$ od 
niego us#ysza#em, %e moj! rol! w tym In-
stytucie jest chodzenie do ministra i wyci!-
ganie od niego pieni"dzy. +rodki na kultur" 
s! konieczne, ale te% nie ja nimi dysponuj". 
Staram si", by by#o ich jak najwi"cej, ale te%,  
by wydawano je efektywnie. Na pocz!tku 
listopada wystosowa#em do Ministerstwa 
pismo z bardzo dok#adnym planem 'nan-
sowym na przysz#y rok, zaznaczaj!c, %e 
potrzebujemy wi"kszego wsparcia 'nan-

sowego. Czekam na odpowied(. Czekam 
równie% na program festiwalu 2012 od pana 
Leszczy*skiego, poniewa% wersji przysto-
sowanej do posiadanego przez nas bud%etu 
dot!d nie otrzyma#em. Obieca#, %e zrobi to 
do ko*ca grudnia.

=DU]XFRQR�SDQX�SU]\]QDQLH�]E\W�

PDïHJR�EXGĝHWX�RVRERP��NWöUH��

Z�LPLHQLX�1,)&�X�SUöERZDï\�NXSLÊ�

FHQQH�&KRSLQRZVNLH�SDPLÈWNL��

QD�NZLHWQLRZHM�DXNFML�Z�%HUOLQLH��

SU]H]�FR�QLH�WUDğï\�RQH�GR�3ROVNL��
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Muzealia i pami!tki po Chopinie po jego 
roku jubileuszowym bardzo zdro%a#y. Ceny 
wywo#awcze s! obecnie nawet trzykrotnie 
wy%sze ni% rok temu. O warto$ci eksponatu 
dla narodowej kultury i cenie, któr! warto za 
niego zap#aci&, decyduje komisja zakupów, 
która zbiera si" w muzeum, gdy zachodzi 
taka potrzeba. S! w niej wybitni specjali$ci, 
na czele z pani! Wróblewsk!-Strauss, stano-
wi!cy dla kuratora cia#o doradcze. 
W Berlinie wystawiono na sprzeda% trzy 
eksponaty. Przed wyjazdem na aukcj" okre-
$lili$my bud%et nieznacznie przekraczaj!cy 
realn! warto$& tych przedmiotów. By# w$ród 
nich list i, o ile pami"tam, równie% dwie ma#e 
wizytówki z odr"cznymi pro$bami Chopina 

o zakup biletów do opery. Na miejscu pani 
kurator podj"#a decyzj" o zakupie listu jako 
najcenniejszego z tych obiektów, a z dwóch 
pozosta#ych zrezygnowa#a. Odby#o si" to 
bez mojego udzia#u, ale za pe#n! zgod!. Jak 
wida& insynuacje prasowe i tym razem oka-
za#y si" rewelacjami wyssanymi z palca.

3R]RVWDMH�MHV]F]H�NZHVWLD�WDMQHM�

XPRZ\�]�7RZDU]\VWZHP��

LP��)U\GHU\ND�&KRSLQD��&]HPX��

QLH�]RVWDïD�XMDZQLRQD�L�FR�PRĝQD��

R�QLHM�SRZLHG]LHÊ"

Umowa mo%e mie& klauzul" poufno$ci, jako 
%e Towarzystwo nie jest instytucj! publicz-
n! i mia#o takie prawo. Umowa powsta#a 
w celu zapewnienia jak najszerszego bez-
piecze*stwa ca#ej chopinowskiej kolekcji 
pozostaj!cej w gestii Towarzystwa. Jest to 
obecnie oko#o 7000 przedmiotów, których 
pochodzenie jest ró%ne, a dok#adnego w#a-
$ciciela cz"sto trudno okre$li&.
Historia si"ga czasów przedwojennych, gdy 
istnia# Instytut Fryderyka Chopina. Po wojnie 
sched" po nim przej"#o Towarzystwo. Cz"$& 
przedmiotów pozyskano dzi"ki darowiznom 
osób prywatnych. Inne zosta#y kupione ze 
$rodków w#asnych, ale by#y równie% takie, 
które kupowano za pa*stwowe pieni!dze, 
dzi"ki %yczliwo$ci którego$ z partyjnych 
urz"dników. Dokumentacji porz!dkuj!cej t" 
spraw" praktycznie nie ma. Ministerstwo pró-
bowa#o j! odnale(&, ale efekty s! , jak dot!d 
, znikome. W 2005 i 2007 roku by#y podpisy-
wane umowy mi"dzy TiFC i NIFC, oddaj!ce 
zbiory Towarzystwa w depozyt Instytutowi, 
ale nie gwarantuj!ce integralno$ci tego zbio-
ru oraz pozbawiaj!ce nas prawa korzystania 
z po%ytków z niego. Jakiekolwiek sprzedanie 
praw czy inne wykorzystanie wymaga#o od-
dzielnych uzgodnie* i op#at. Pojawi# si" tak%e 
problem coraz gorszej kondycji 'nansowej 
Towarzystwa, o czym informowa# mnie ju%  

w styczniu 2011 roku pan Waldemar D!brow-
ski oraz sami cz#onkowie instytucji. Powsta#o 
zagro%enie, %e do TiFC-u zapukaj! wierzy-
ciele, którzy zechc! wyegzekwowa& d#ugi, 
sprzedaj!c jak!$ cz"$& chopinowskich zbio-
rów. Chc!c tego unikn!&, przygotowali$my na 
pro$b" ministra Zdrojewskiego wspomnian! 
umow". Jest to rozwi!zanie czasowe, na 30 
lat, o wiele ta*sze i prostsze ni% próba zakupu 
ca#o$ci zbiorów, których bardzo szacunkowa 
wycena to przynajmniej kilkaset milionów 
z#otych. Gdyby jednak nast!pi#a konieczno$& 
zakupu którego$ z obiektów, w dokumencie 
mamy zagwarantowane prawo pierwokupu. 
Na realizacj" umowy dostajemy od ministra 
oddzieln! pul" $rodków, przez co nie wp#ywa 
ona na wysoko$& naszego bud%etu.
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Mam poczucie dobrze wype#nionej misji, 
zleconej mi przez ministra i czuj" si" jakby 
jego %o#nierzem. Organizacj", która jeszcze 
rok temu by#a na skraju kryzysu 'nansowe-
go, uda#o si" postawi& na nogi. Inne sprawy 
tak%e zosta#y wyprostowane, oczywi$cie 
poza kon-iktami z panem Leszczy*skim. 
Gdyby dzi$ przyszed# tu kto$, kto b"dzie 
umia# m!drze i odpowiedzialnie zarz!dza&, 
jestem pewien, %e dostanie w swoje r"ce 
sprawnie dzia#aj!c! instytucj" publiczn! na 
wysokim poziomie. 
Uda#o si" nie tylko wyprostowa& wiele kwe-
stii, ale równie% zainicjowa& nowe pomys#y 
na dzia#alno$& Instytutu. Rozpocz"#y si" cykle 
recitali na tarasie muzeum. Przygotowali$my 
ofert" pakietów ksi!%ek w specjalnej cenie  
z my$l! o szko#ach muzycznych i ju% sprze-
dali$my ich ponad 4000. Zacz"li$my roz-
mowy, by wprowadzi& nasze wydawnictwa 
faksymilowe na rynek chi*ski oraz do oferty 
du%ego mi"dzynarodowego wydawnictwa 
nutowego. Tysi!ce tych ksi!%ek, zamiast tra-
'& do r!k czytelników, le%! w magazynach, 
zamra%aj!c tym samym miliony z#otych, 
które mo%na wyda& cho&by na festiwal czy 
zakupy muzealiów. Wreszcie – w Instytucie 
rozpocz!# si" pierwszy w historii przewód 
doktorski. To próba wprowadzenia misji 
badawczej w te mury i rozszerzenia tym sa-
mym spektrum dzia#alno$ci. 
My$l", %e badania naukowe tak%e powinny 
stanowi& cz"$& naszej misji, w imi" piel"gno-
wania pami"ci o Chopinie. Potrzeba nam 
kadry m#odych chopinologów, którzy po-
dejm! dzie#o swoich mistrzów w kolejnych 
pokoleniach. Chcia#bym im pomóc.   
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