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 W związku ze 100 leciem urodzin Witolda Gombrowicza, wybitnego polskiego pisarza, dramaturga i 

twórcy teatru, w latach 2003/4 planujemy realizację szeregu imprez artystycznych i naukowych. 
 Pragniemy, aby Akademia Teatralna stała się jednym ze współorganizatorów „Roku 
Gombrowiczowskiego”, co może przyczynić się do wzrostu znaczenia uczelni artystycznych jako promotora 
życia artystycznego i naukowego w kulturze społeczeństwa polskiego. 
 Proponujemy, aby Akademia Teatralna była współorganizatorem seminariów, sympozjów i warsztatów 
związanych z teatralną częścią gombrowiczowskiej spuścizny i jego oryginalnej koncepcji kultury i organizacji 
życia społecznego, jako swoistego „teatru stosunków międzyludzkich”. 
 Konkretnie, przewidujemy 1 lub 2 interdyscyplinarne sympozja artystyczno-naukowe, w których artyści 
i naukowcy z kraju i z zagranicy, podejmą wspomniane tematy. Owe sympozja powinny być także ściśle 
związane z działaniami praktyczno- teatralnymi w formie międzynarodowych warsztatów teatralnych dla 
artystycznej młodzieży, a winny być one prowadzone przez wybitnych aktorów i reżyserów z różnych krajów 
Europy, dla których twórczość i myśl Gombrowicza wydają się znaczące. Warsztaty mogłyby odbywać się pod 
hasłem „ Jak grać i reżyserować utwory W.G. i co z tego wynika dla współczesnego teatru ?” 
 Ponadto w ramach „Roku Gombrowiczowskiego” proponujemy realizację programów naukowo- 
badawczych pracowników naukowych naszej uczelni oraz wydanie serii wartościowych książek i innych 
publikacji przez Wydawnictwo Wydziału Reżyserii. 
 Ponadto proponujemy realizację spektaklu dyplomowego studentów Wydziału Aktorskiego, którego 
kanwą mógłby być utwór (utwory) autora „Ślubu” oraz urządzenie małego przeglądu podobnych spektakli 
dyplomowych przygotowanych przez inne uczelnie teatralne polskie i zagraniczne. 
  Pragniemy także pobudzać i rozwijać inicjatywy studentów ( które już się pojawiają !) związane z 
„Rokiem Gombrowiczowskim”, a których realizacja w ramach działalności Koła Naukowego  (i innych 
projektów) wszystkich wydziałów naszej uczelni dobrze może służyć artystycznemu i naukowemu rozwojowi 
młodzieży. Proponujemy, aby Akademia Teatralna była także koordynatorem części innych imprez tego projektu. 
Oczywiście działania te nie mogą w żaden sposób kolidować z normalną działalnością statutową Akademii 
Teatralnej.


