
Gombrowicz   –  100 lat !
              „Przyjaciele! Pozwólcie abym, 
                  tytułem wyjątku, zajął się czymś 
                  innym ,niż ja sam:  Europą” 
                               Witold Gombrowicz  
                            „Dziennik (1961-1966)” 
2004. Rok  Gombrowicza 

Dr Andrzej Pawłowski, reżyser teatralny,                                                                                                                        Warszawa, 27.02.2002 
Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej, 
Stowarzyszenie DRAMA  i Fundacja Kultury. 

                                                                                                               Szanowny Pan 
                                                                                       Andrzej Celiński 
                                                                                       Minister Kultury R.P. 

           Pragnę przedstawić chronologiczny przebieg wydarzeń związany ze złożonym przeze mnie 
oryginalnym i autorskim projektem „Roku Gombrowicza”. 
 Przebieg wydarzeń wydaje się mieć istotne znaczenie dla obecnych komplikacji w tej sprawie. 

20.07.2000 – po raz pierwszy złożyłem pismo do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego    
                      p. K. M. Ujazdowskiego( w jego sekretariacie). Pismo zawierało wstępny projekt i          
                      założenia organizacyjne „Roku Gombrowicza” oraz prośbę o spotkanie i rozmowę na     
                      ten temat. 
                                                           (kopia pisma – w załączeniu, kopia z potwierdzeniem                
                                                                        terminu złożenia jest w posiadaniu p. Jana Ołdakowskiego, b. Doradcy Ministra) 

lipiec- październik 2000 – nic się nie dzieje. 

Ok. 15.10.2000 – kilkakrotnie dzwoniłem do Ministerstwa, z pytaniem dotyczącym biegu sprawy;               
                      niczego się nie dowiedziałem, więc poprosiłem jednego z ówczesnych doradców           
                      Premiera o pomoc – nic się nie wydarzyło. 

Styczeń 2001  - postanowiłem założyć Stowarzyszenie „Drama”, którego jednym z celów działania                                 
                   będzie m.in. organizacja „Roku Gombrowicza”. 

- rozmawiam o „Roku” i Stowarzyszeniu z  Jerzym Jacklem, doradcą Wiceministra  
     A. Zielińskiego .Ustalamy, że trzeba zorganizować komitet obchodów i spotkać się z   
     Departamentem Twórczości Artystycznej. 

- rozmawiam o „Roku” i Stowarzyszeniu z dziekanem i prodziekanem 
                   Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej (pełna akceptacja moich pomysłów). 

- rozmawiam, dzięki p. M. Naimskiej z Janem Ołdakowskim (wówczas jeszcze z 
                    Departamentu Środków Przekazu), który organizuje moje spotkanie z p. dyrektor                
                    A. Komar-Morawską, dep. Twórczości. 
30.01.2001 – spotkanie z dyr. A. Komar- Morawską, która wykazuje duże i pozytywne              
                    zainteresowanie sprawą „Roku Gombrowicza” i prosi mnie o przedstawienie bardziej       
                    szczegółowego programu. 

6.02.2002 – Drugie spotkanie  z dyr. A.Komar-Morawską, przedstawiam szczegółowy projekt imprez, 
                   zostaje on uznany za bardzo interesujący i godny szybkiego urzeczywistnienia. 
                   Ustalamy, że powstające, organizowane przeze mnie Stowarzyszenie „Drama” będzie          
                   głównym organizatorem i wykonawcą mojego projektu „Roku Gombrowicza” a     
                   jednocześnie, że ma to być projekt otwarty umożliwiający innym instytucjom i osobom 
                         włączenie się w jego realizację albo niezależną realizację własnych projektów. 
                  Zgodnie z tym, co jest zapisane w projekcie – p. Rita Gombrowicz na czele Komitetu       
                  Honorowego, proszę o oficjalne zwrócenie się przez Ministerstwo do p.Rity w sprawie                               
                  „Roku Gombrowiczowskiego”. 
                    Pani dyrektor mówi, że przekaże mój projekt i prośbę o list do p.Rity Gombrowicz                
                    Ministrowi lub odpowiedniemu Wiceministrowi (p. Rybicki), z którym to zorganizuje                    
                    Spotkanie w najbliższym czasie.  
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                    Na spotkaniu tym otrzymuję od obecnej p. M. Szum pismo z Ministerstwa datowane                
                    19.10.2000 z wyrazami zainteresowania moim projektem złożonym 19.07.2000. 
                                                                            (- ksero pisma z Ministerstwa w załączeniu 
                                                                                                         - kopia mojego projektu „Roku Gombrowicza” z  6.02.2001 w załączeniu) 

luty 2001  - do spotkania z Ministrem, ani Wiceministrem nie dochodzi, zamiast nich spotykam się z        
                    p. Jackiem Kopcińskim, który mówi, że przejął moją sprawę od p. dyr. Komar-         
                   Morawskiej i jako przedstawiciel Instytutu Dziedzictwa Narodowego (IDN) będzie się     
                    wszystkim zajmował, a  IDN będzie bazą organizacyjną dla realizacji mojego projektu 
                    „Roku Gombrowicza”. P.A. Komar- Morawska potwierdza tę sytuację. Konsultuję to 
także               
                    z Jerzym Jacklem doradcą wiceministra Zielińskiego. 
                    Zapraszam do udziału w przygotowaniach „Roku Gombrowicza” p. Lecha Sokoła   
                   (Inst. Sztuki PAN), Janusza Majcherka („Teatr”), Janusza Czapińskiego ( U.W.), 
                    Jerzego Jackla (AT), Aleksandra Ochockiego (UW), Andrzeja Mencwela (UW), Jana                
                    Kulczyńskiego i Macieja Wojtyszkę (AT) i innych.  
Marzec 2001- P. Kopciński prosi mnie o wstępną propozycję składu Komitetu Honorowego i     
                    Komitetu Organizacyjnego, przesyłam mu tę propozycję e-mailem i czekam na                
                    spotkanie, które  wedle jego zapewnień ma sformalizować sytuację mojego projektu i                
                    mojej osoby, jako „kierownika projektu Roku Gombrowicza”. 
                    Spotykamy się, dopisujemy kilka nazwisk i znowu cisza. 
                                                                                                      (kopia e-maila ze składem Komitetów w załączeniu) 
                           Ponieważ wszystko to idzie tak opornie ponownie składam pismo do Ministra z prośbą o        
                    spotkanie (nigdy do niego nie doszło). 
                                                                                                           (kopia w załączeniu)  
Kwiecień 2001 – Na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia DRAMA, 9.04.2001, postanawiamy  
                     m.in. że Stowarzyszenie podejmuje się przygotowania i realizacji imprez „Roku     
                     Gombrowiczowskiego” wedle mojego projektu. 
                           Spotykam się z Wojciechem Fałkowskim, sekretarzem generalnym Unesco w Polsce                       
                    przedstawiając prośbę o wpisanie „Roku G.” w kalendarz imprez popieranych przez  
                    Unesco. Prośba moja zostaje pozytywnie przyjęta i sekretarz gwarantuje załatwienie tej    
                    sprawy, co jest o tyle ważne, że otwiera dodatkowe międzynarodowe źródła           
                    finansowania projektu. 
                             Zapraszam do udziału w projekcie Włodzimierza Boleckiego (IBL-PAN) i przez   
                    niego pośrednio Jerzego Jarzębskiego (obaj przebywali wtedy za granicą ). Lech Sokół   
                    porozumiewa się w naszym imieniu z dyrektorem IBL-u. 
                    Kopciński i IDN milczą. 
Maj 2001 -  Wraz z J.Jacklem spotykam się z Wiceministrem A. Zielińskim, powstaje pomysł  
                    szerokiego włączenia w plany „Roku G.” Uczelni artystycznych (teatralnych) , a   
                    Stowarzyszenie ma być koordynatorem tych działań. 
                    Z dyrektorem Teatru im.Słowackiego w Krakowie, Krzysztofem Orzechowskim ustalam, 
                    że organizowany przez nas  w ramach „Roku G.” międzynarodowy Gombrowiczowski  
                    festiwal teatralny, wedle mojego szczególnego pomysłu na dobór spektakli, może być  
                    realizowany i w  Warszawie (Ateneum, Studio) i Krakowie (T.Słowackiego), co znacznie     
                    obniża koszty i uatrakcyjnia ofertę dla widzów. 
                    J.Kopciński mówi mi, że powstał pomysł Festiwalu Gombrowiczowskiego w Lublinie 
                    I sugeruje abym zrezygnował z organizowania festiwalu w Warszawie / Krakowie. 
                    Nie akceptuję tej sugestii, zauważam, że lepiej zróżnicować profile i terminy obu  
                    festiwali, bo ranga „Roku G.” wymaga odpowiedniego miejsca. 
                    Dzwonię do Piotra Kłoczowskiego, pomysłodawcy festiwalu lubelskiego z propozycją  
                    spotkania i wspólnego ustalenia charakteru obu festiwali, tak by sobie wzajemnie nie   
                    przeszkadzać, Kłoczowski nie chce się spotkać twierdząc, że nie jest jeszcze        
                    merytorycznie przygotowany. 
                    Kopciński zaprasza na spotkanie z Ministrem, na którym wedle jego słów ma być podjęta 
                    decyzja o powierzeniu mojej grupie i mnie organizacji „Roku Gombrowicza”. 
                    Spotykamy się w składzie – L.Sokół, J.Majcherek, J.Kopciński i ja, Ministra oficjalnie              
                    reprezentuje Jan Ołdakowski (wówczas szef gabinetu politycznego Ministra). 
                    Zostaje ustalone, że: będzie realizowany mój projekt całościowo oraz projekt festiwalu w    
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                    Lublinie, a także inne projekty jeśli się pojawią, że ja mam być pełnomocnikiem Ministra  
                    i mam kierować planami „Roku G.”, że wszystkie podmioty realizujące imprezy    
                    zachowują autonomię i że Ministerstwo (Minister) wystosuje do p. Rity Gombrowicz    
                    oficjalny list zapraszający i informujący, IDN zaś będzie bazą logistyczna dla realizacji  
                    projektów.  
                    Na tym spotkaniu J. Kopciński przekazał nam ksero pisma „grupy lubelskiej” w sprawie  
                    festiwalu teatralnego.                                                                        (owo ksero w załączeniu) 
                            Po tych ustaleniach znów zapadło milczenie, choć sprawy miały być sformalizowane  
                    bardzo szybko. 

Czerwiec 2001 – Wraz z J. Jacklem dopracowaliśmy koncepcję udziału Uczelni Artystycznych w  
                   „Roku G.”. 
                         - Spotkałem się z Prezesem i wiceprezesem Pen-Clubu Polskiego (J. Maciejewski i  
                     Adam Pomorski) oraz Prezesem Stow. Pisarzy Polskich i dyr. Muzeum Literatury – 

- J. Odrowąż-Pieniążkiem zapraszając ich do współpracy w „Roku G.”, co zostało 
chętnie przyjęte. 
- Rozmawiając z Grzegorzem Wiśniewskim, sekretarzem ZLP, zaprosiłem także ZLP 
do współpracy, co także zostało z zadowoleniem przyjęte. 
- Rozmawiając z Jerzym Koenigiem, dyr. artystycznym Teatru Starego w Krakowie, 
zaprosiłem i jego i Teatr Stary do współpracy, co nie zostało przyjęte ze względu na 
planowaną zmianę dyrekcji. 
- Zaprosiłem listownie i telefonicznie kilku dobrych znanych mi reżyserów 
angielskich i niemieckich do współpracy, co zostało przyjęte z zainteresowaniem. 
-   Rozmawiałem z kilkoma przedstawicielami potencjalnych sponsorów imprez z 
częściowo pozytywnym skutkiem wstępnych deklaracji. 
- Rada Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej udzieliła mi dn.20.06. oficjalne   
pełnomocnictwo do organizacji „Roku G.” na terenie uczelni artystycznych, a na 
najbliższym posiedzeniu Senatu Akademii ( 3 dni później) pełnomocnictwo to miało być 
zatwierdzone przez Senat.( o czym także rozmawiałem z L. Śliwonikiem – dziekanem 
Wydziału Wiedzy o Teatrze i także postanowiliśmy podjąć współpracę ). Co dziwne 
sprawa pełnomocnictwa i „Roku G.” nie pojawiła się na obradach Senatu. 
- Rozmawiałem także z Wiceprezydentem Warszawy ds. Kultury R.Miklińskim o 
udziale Miasta w „Roku G.” z pozytywnym rezultatem. 
- Itd. itd. odbyłem dziesiątki, a może i setki rozmów na temat „Roku G.”, a wszystkie 
opinie i ustalenia były bardzo przychylne temu przedsięwzięciu. 

- Dnia 27.06. zostaliśmy zaproszeni przez J. Kopcińskiego na spotkanie z Ministrem, 
dla, jak to powiedział, „ostatecznego załatwienia sprawy”. Obecni byli : M. Dziewulska, 
P. Kłoczowski, J. Opryński, A. Kuharski- czyli „grupa Lubelska” oraz L .Sokół, J. 
Majcherek, J. Kopciński i ja oraz J. Ołdakowski – oficjalnie reprezentujący Ministra. 
Po długim zebraniu gdzie zapadły decyzje i deklaracje, że nikt nikomu nie powinien 
przeszkadzać w realizowaniu imprez „Roku G.”, i że trzeba pomyśleć o zróżnicowaniu 
programowym festiwalu lubelskiego i warszawsko/krakowskiego, aby nie dublować 
pomysłów i nie marnować środków finansowych, postanowiono, że ja mam być 
„szefem” projektu „Roku G.”, że wszystkie projekty mają być realizowane na równych 
prawach i z poszanowaniem praw autorskich oraz że wszyscy chcemy aby impreza ta 
spełniła zakładane cele społeczne i była jak najlepsza. Wszyscy obecni wyrazili na to 
zgodę. Propozycje, które przedstawił P. Kłoczowski w sprawie „Roku” były 
następujące:  
Festiwal 4-5 spektakli, Doktorat Honoris Causa KUL w Lublinie dla p. Rity 
Gombrowicz, wznowienie 2 książek Rity Gombrowicz i tłumaczenie „Ferdydurke” na 
angielski. Ja przedstawiłem cały swój projekt w jego aspekcie edukacyjnym i 
promocyjnym. IDN nadal miał być bazą organizacyjną dla realizacji „Roku” i niczym 
więcej. 
I z tymi ustaleniami rozstaliśmy się w przyjaźni. 
Po spotkaniu J. Kopciński wziął ode mnie moje c.v., aby przygotować odpowiednią 
nominację Ministra dla mnie, a J. Ołdakowski powiedział, że list do p.Rity zostanie 
niezwłocznie wysłany przez Ministerstwo. J. Kopciński poprosił abym jeszcze raz 
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wysłał mu e-mailem propozycje składu Komitetu Honorowego i Organizacyjnego, co 
też uczyniłem.                                                                   

                      Spokojnie czekałem, ale przez następne dwa tygodnie nic się nie wydarzyło. A ponieważ                
                      zmuszony byłem czekać bez nominacji, nie pojechałem, jak planowałem, do Paryża  
                      spotkać się z p. Ritą i przedstawić jej koncepcję „Roku”, od znajomych uzyskałem  
                      wiadomości, że „Rok Gombrowicza” jest wg niej dobrym pomysłem. 

Lipiec 2001 – Zadzwoniłem do J. Kopcińskiego i dowiedziałem się, że podobno następnego dnia po         
                     spotkaniu w Ministerstwie P. Kłoczowski przyszedł do IDN-u i powiedział, że nie  
                     chce, abym ja był „szefem” całości projektu „Roku G.” i że załatwi z p. Ritą, aby ona się  
                     nie zgodziła (ale mnie przy tym nie było i nikt mnie o tym fakcie nie zawiadomił).  
                     Spotkałem się więc z Tomaszem Mertą (dyrektor IDN) i Kopcińskim i zaprotestowałem           
                     przeciwko takiemu załatwianiu spraw i szantażowaniu nas p. Ritą (zapewne bez jej  
                     wiedzy) dla własnych interesów w sprawie ważnej i dotyczącej narodowej kultury. 
                     Aby nie wdawać się w dziecinne spory, zaproponowałem, żebyśmy P. Kłoczowski i ja - 
                     na zasadzie ściśle określonej i sformalizowanej autonomii byli zastępcami szefa projektu,                
                     którym mógłby być np. T .Merta, co byłoby rozwiązaniem kompromisowym i moim   
                     zdaniem likwidującym te kompromitujące rozgrywki. Ustaliliśmy, że IDN porozumie się   
                     z Kłoczowskim i spotkamy się razem, żeby te sprawy ustalić dla wspólnego dobra - 
                     do dzisiaj spotkanie takie się nie odbyło, a IDN nie raczył mnie o niczym powiadomić. 
                     A na moje pytanie, czy wysłano już list do p. Rity usłyszałem, że jeszcze nie.  
                      Cała sprawa została więc zawieszona w próżni. 
                     Potem zmienił się Minister i z Jerzym Jacklem (już doradcą Ministra)powróciliśmy do  
                     koncepcji realizacji części mojego projektu poprzez Uczelnie Artystyczne, ale nigdy nie 
                     wycofałem się innych pomysłów zawartych w moim projekcie. 
  
Wrzesień 2001 – 5.09.2001 zostało oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie DRAMA i złożyliśmy          
                    prośby o dotacje na wydanie książek o Gombrowiczu, które zaplanowaliśmy i na prace  
                    przygotowawczo-organizacyjne „Roku Gombrowicza”. 

Październik 2001 –  Ponieważ Senat ciągle nie zajmował się sprawą mojego pełnomocnictwa 
                    Minister A. Zieliński zwrócił się do Rektora A.T. z oficjalną propozycją udzielenia mi 
                    owego pełnomocnictwa, podkreślając przy tym iż to ja jestem pomysłodawcą „Roku    
                    Gombrowicza”.                                                                 (kopia w załączeniu) 
                     22.10.2001 zwróciłem się do Ministra A. Celińskiego w sprawie pełnomocnictwa dla   
                     realizacji mojego projektu.                                                (kopia w załączeniu) 
        
Listopad 2001 – Na początku miesiąca przedstawiłem sprawę Ministrowi A. Celińskiemu oraz   
                     Wiceministrom pp. A. Jakubowskiej i R. Skąpskiemu. Sprawa została zaakceptowana i   
                     uznana za ważną i pilną. 
                     7.11.2001 w IDN odbyło się spotkanie na temat „Roku G.”, zaproszeni przez IDN zostali 
                     W. Bolecki, L. Sokół, J. Majcherek, M. Dziewulska, P.Kłoczowski i rozmawiali także i o   
                     moich pomysłach i projektach, traktując je jako „własne”, ja nie zostałem na to spotkanie  
                     zaproszony. Gdy zapytałem się Kopcińskiego, co to ma znaczyć, usłyszałem, że ja mam   
                     się zajmować czym innym tzn. udziałem Uczelni i że zostanę zaproszony kiedy indziej. 
                     I tu uroczyście oświadczam, że nigdy nie zgodziłem się, aby mój projekt był przejęty  
                     przez kogokolwiek (a szczególnie przez IDN) i żeby został ograniczony tylko do spraw  
                     uczelni artystycznych (aczkolwiek zawsze uważałem, że uczelnie mają tu ważną rolę do 
                     spełnienia), co też powiedziałem Kopcińskiemu. Nigdy więcej nie kontaktowałem się już  
                     z IDN, ponieważ moje standardy moralności w życiu publicznym nie pozwalają mi  
                    akceptować zachowań, które wprowadza IDN (aby nie nazywać tego dosadnie). 
                    Kilka dni później Rektor A.T. powiedział mi, że delegacja IDN wybiera się do niego, aby  
                    omówić udział uczelni w „Roku Gombrowicza”. Oczywiście IDN nie poinformował mnie  
                    także o tym spotkaniu (choć mnie mówili, że to ja mam się zajmować uczelniami). 
                   - Rozmawiałem z M. Dziewulską, która powiedziała mi, że „grupa lubelska” postanowiła,   
                   na swoim spotkaniu, ograniczyć się do festiwalu i działań w Lublinie i zamierza działać  
                   autonomicznie wobec IDN-u i ustaliliśmy że uważamy, że nikt nie ma prawa  
                   monopolizować „Roku G.” I że nikt nie zamierza nikomu przeszkadzać w realizacji   
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                   własnych projektów, ja opowiedziałem jej szerzej o moich planach i planach  
                   Stow. DRAMA . 

Grudzień 2001/styczeń 2002 
                  Omawiałem z Wiceministrem R. Skąpskim  w bardzo sprawnych i  konstruktywnych  
                  rozmowach aspekty organizacyjne i merytoryczne mojego projektu „Roku G.”. 
                  I ustaliliśmy, że będę w tej sprawie współpracował z Fundacją Kultury,     
                  jako instytucją wykonawczą, ja zaś będę koordynatorem projektu i przewodniczącym Rady   
                  Programowej, na co się zgodziłem choć wolałbym być pełnomocnikiem Ministra (prawnik  
                  zwrócił mi uwagę na różnicę usytuowania i zakres kompetencji, a to ważne gdy zaczyna   
                  się tak szeroką działalność w tak trudnych warunkach), ale jak zwał, tak zwał,  
                  ważne żeby wreszcie zrobić coś pożytecznego. 
                  IDN nadal wykorzystuje moje pomysły jako własne i usiłuje kaperować moich   
                  współpracowników (np. przedstawiając jako swój zaproponowany przeze mnie sposób    
                  doboru spektakli na festiwal teatralny). 
                   Senat Akad. Teatralnej podejmuje uchwałę o włączeniu Akademii w cykl imprez „Roku”, 
                  Rektor komunikuje mi, że mam być osobą odpowiedzialną za imprezy na terenie Akademii 

Luty 2002 – Z prezesem Fundacji Kultury omówiliśmy zgodnie szczegóły organizacyjne i na   
                  spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa ustaliliśmy, że zaczniemy działalność  
                  1 marca 2002 roku. Pragnę tu dodać, że z Prezesem Fundacji współpracuje nam się bardzo 
                  dobrze a jego wysokie kompetencje wróżą dobrze sprawnej realizacji projektu. 
                  Kolejny raz zostałem poproszony o złożenie propozycji składu Rady Programowej i  
                  Komitetu Honorowego oraz przedstawienie celów i działań w „Roku  
                  Gombrowiczowskim”, co z przyjemnością uczyniłem. 
                  22.02. spotkałem się z p. Ministrem i ... dlatego opisuję przebieg zdarzeń dotyczących  
                  mojego skromnego projektu „Roku Gombrowicza”.  

                        Po tym spotkaniu odbyłem także szereg rozmów z  prominentnymi przedstawicielami  
                 różnych środowisk artystycznych, naukowych i społecznych, którzy deklarują jednoznaczne  
                 poparcie dla mojego projektu. Jeśli to potrzebne służę referencjami. 

                       
                              
                Taka jest w skrócie historia mojego projektu – 1,5 roku starań, zabiegów, rozmów, ustaleń. 
                 Nie mogę sobie pozwolić na zmarnowanie tego wszystkiego i naprawdę dobrego pomysłu           
                 zorganizowania „Roku Gombrowicza”, tym bardziej, że wedle mojego projektu impreza ta  
                 ma służyć nie elitarnym spotkaniom w stałym gronie, ale powszechnej edukacji               
                artystycznej i społecznej szerokich kręgów młodzieży i odbiorców kultury. A zarazem ma        
                być promocją wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. 
                Dlatego używając wszelkich środków zgodnych z prawem i dobrymi wzorcami zasad   
                współżycia społecznego, będę walczył o realizację mojego projektu i nie zamierzam    
                zgadzać się na to , by ktokolwiek działając nieczystymi sposobami przeszkadzał w tym. 
                W przedstawionym powyżej opisie zdarzeń prezentuję same fakty ,które łatwo można  
                sprawdzić. Unikam ocen i interpretacji , bowiem już sam układ zdarzeń w czasie jest wielce  
                wymowny. Z drugiej strony wartości intelektualne (autorski projekt) są tak samo cenne i  
               chronione, jak wartości materialne. 
             
                 Co do mojej znajomości z p.Ritą – nie jestem jej bliskim znajomym, spotkaliśmy się   
               przelotnie i kilkukrotnie w Polsce oraz niegdyś korespondowałem z nią w sprawie filmu  
               wg „Pornografii” oraz przesłałem jej kasetę z telewizyjnym „Kosmosem” – słyszałem, 
               że jej podobał się ten spektakl. Wiem też, że słyszała dobrze o moich spektaklach  
               teatralnych m.in. od b. dyrektora teatru Ateneum – Janusza Warmińskiego (sam mi o tym  
               mówił a nie miał zwyczaju mijać się z prawdą a  np. w 1983 roku ,kiedy zrobiłem   
               prapremierowy spektakl „Pornografii” w Ateneum, trzeba było sporo załatwiać, aby móc ten   
               spektakl zrealizować – w czym Warmińskiemu pomogła jego pozycja w ITI w Paryżu).  
               Pragnę zauważyć, że od początku moich działań w sprawie projektu „Roku”,  
               pragnąłem by p. Rita stanęła na czele Komitetu Honorowego „Roku Gombrowicza” i  
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               kilkukrotnie  prosiłem, aby  Ministerstwo, jako oficjalna instytucja i patron „Roku   
              Gombrowicza”, zwróciło się do niej w tej sprawie Od znajomych natomiast słyszałem, że jej  
               się ten projekt podoba.(Przy jednej z kolejnych moich próśb J. Kopciński  
              stwierdził, że dopóki „Rok G.” nie jest zatwierdzony przez Ministra, nie można oficjalnie              
              występować do p. Rity !!! uznałem to za prawdę) 
                                                                        (kopia mojego listu do p.Rity i jej odpowiedzi w sprawie filmu w załączeniu) 

               Szanowny Panie Ministrze, 
                Uprzejmie proszę skończmy z tym „polskim piekłem” i róbmy to, co dobre i słuszne w  
                sposób dobry i uczciwy. 
                                                                         Z wyrazami szacunku 
                                                                                     Serdecznie pozdrawiam 
                                                                                             Dr Andrzej Pawłowski 
                                                                                              Wydz. Reżyserii Akademii Teatralnej 
                                                                                               Prezes Stowarzyszenia DRAMA 
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