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Projekt 

Roku Gombrowicza 
(Organizacja w  roku 2004 

     Prace przygotowawcze w roku 2002 !) 

(Projekt ten jest wersją uprzednio złożonego w Ministerstwie Kultury „Projektu Roku Gombrowicza” 
składanego przez  Andrzeja Pawłowskiego, Stowarzyszenie„Drama” i Wydział Reżyserii Akademii Teatralnej.) 

4 sierpnia 1904 roku urodził się Witold Gombrowicz, zmarł 25 lipca 1969. 
W roku 2004 przypada więc 100-na rocznica jego urodzin i 35-ta rocznica śmierci autora 
„Dzienników”. Czołowe miejsce i znaczenie Gombrowicza dla współczesnej polskiej kultury  
i sztuki nie podlega dyskusji i jest nie do przecenienia . 
Sądzę, że wedle dobrych wzorów lat ubiegłych, „Roku Mickiewicza” i „Roku Słowackiego” 
warto rok 2004  ogłosić Rokiem Gombrowicza i ponieważ mamy już rok 2002 dobrze 
zaplanować, zorganizować, znaleźć odpowiednie fundusze na wszelkie przedsięwzięcia 
związane z tym hasłem. 

Nie bez znaczenia wydaje się tu fakt, iż w okolicach 2004 roku Polska będzie 
wchodzić do Unii Europejskiej, a tak naprawdę Witold Gombrowicz jest jednym z niewielu 
polskich twórców, którego dzieło w sposób autentyczny i żywy funkcjonuje we współczesnej 
kulturze europejskiej (istnieją przekłady, analizy i spektakle teatralne). Jeśli Polska ma zająć 
należne jej miejsce w strukturach zjednoczonej Europy, to przede wszystkim dzięki naszej 
kulturze i sztuce, a Witold Gombrowicz był i jest naszym najlepszym „ambasadorem”  w tym 
obszarze. 

Rok Gombrowicza powinien więc być przedsięwzięciem na skalę europejską (a może i 
światową – Argentyna, przecież, duże i wzrastające zainteresowanie w USA ) a jego 
przedmiotem winna być wszechstronna prezentacja wieloaspektowego dzieła autora „Ślubu”, 
jego walorów poznawczych i edukacyjnych, znaczenia, recepcji i współczesnego 
artystycznego wykorzystania. 

Wprawdzie Gombrowicz nie urodził się w Warszawie, ale mieszkał tu przez wiele lat 
i  w Warszawie rozpoczęła się jego artystyczna kariera. Także Warszawa ze względu na swą 
stołeczność i potencjał instytucji naukowych i kulturalnych  oraz liczną rzeszę wdzięcznych 
widzów powinna być centralnym miejscem obchodów i imprez ,tak ważnego przecież w skali 
międzynarodowej  Roku Gombrowicza. 

 Jednakże niektóre imprezy można ,a nawet należałoby zrealizować w innych 
miejscowościach w kraju i za granicą (np.w Małoszycach, w Krakowie, Sandomierzu,  
Paryżu, Lublinie, Brukseli itd.) tak aby nadać im odpowiedni charakter i właściwą rangę  



oraz zrealizować cel nadrzędny, którym jest prezentacja osiągnięć (niemałych przecież) 
Polski i polskiej kultury, sztuki i nauki  na forum międzynarodowym oraz zdynamizowanie 
partnerskich relacji Polski i Unii Europejskiej  poprzez rozwój  wartościowych relacji na polu 
kultury. 
            
Szczegóły tego wydarzenia promocyjnego i kulturalnego można nadal omawiać dokładniej w czasie roboczych 
spotkań w terminie późniejszym, dzisiaj proponuję :                                                                                                                                                                                                                                                 

1.Powołanie pełnomocnika Ministra Kultury ds. Roku Gombrowicza oraz Zespołu 
przygotowującego program merytoryczny i organizacyjny wydarzeń kulturalnych związanych 
z obchodami. 

Proponuję, aby zespół ten powstał w oparciu o Fundację Kultury, Stowarzyszenie 
Drama i inne współpracujące z nami instytucje i osoby (w załączeniu wstępna propozycja 
składu Rady Programowej). Zadaniem pełnomocnika i Zespołu będzie także zdobywanie 
dodatkowych środków finansowych pozabudżetowych od instytucji i organizacji 
samorządowych i międzynarodowych.  
  

2. Przedstawienie Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej propozycji do zatwierdzenia     
Roku Gombrowicza w 2004 odpowiednią uchwałą . 
  

3.Wybór daty inauguracji. 
  

4.Powołanie Komitetu Honorowego: Prezydent RP, p.Rita Gombrowicz, Premier 
Rządu i inne osobistości ( wstępna propozycja składu Komitetu Honorowego w załączeniu). 

5.Wielkie otwarcie, interdyscyplinarne, wieloaspektowe sympozjum nt. znaczenia 
dzieła Gombrowicza w sztuce (literatura, teatr), polskiej i europejskiej kulturze i nauce  
(psychologii i filozofii ). 
Sympozjum powinno towarzyszyć wydarzenie artystyczne – spektakl teatralny związany z 
dziełami W.G. (preferowany „Dziennik lub spektakl plenerowy „śladami G.” w Małoszycach 
(miejsce urodzin –4.8.1904), jeśli zostanie wybrany termin letni, sympozjum może odbywać 
się także jako piknik w małoszyckich plenerach i np.w sandomierskim zamku królewskim. 

6.Międzynarodowe seminarium teatrologiczne i warsztaty artystyczne organizowane 
przez uczelnie teatralne pod hasłem „Po co i jak grać i reżyserować Gombrowicza”. 
Prezentacja efektów seminarium i warsztatów w formie małego festiwalu młodych artystów.  

 Wydanie przez Wydawnictwo Wydziału Reżyserii  Akademii Teatralnej serii 
wartościowych interdyscyplinarnych publikacji i opracowań naukowych dotyczących 
twórczości W.G. (np. biografii pisarza, albumu unikalnych fotografii, prac o aspektach 
teatralnych, psychologicznych i filozoficznych jego utworów). 
            

7.Międzynarodowy teatralny festiwal/festiwale utworów Gombrowicza ( festiwal 
zarówno teatrów repertuarowych, jak i teatrów alternatywnych –Warszawa, Kraków, Lublin) 

8.Telewizyjny festiwal spektakli teatralnych, filmów fabularnych i dokumentalnych, 
programów kulturalnych i edukacyjnych  



  
9.Do istniejących ważniejszych festiwali teatralnych i filmowych można wprowadzić 

akcenty gombrowiczowskie. 
           

10.Organizacja stałego Muzeum Gombrowicza w Dołach Biskupich wspólnie z 
Fundacją „Witulin”. 
              Wystawa  Muzeum Literatury. 
           

11.Koncert w Filharmonii ulubionych utworów muzycznych W.G., prezentacja jego 
rozważań o muzyce i innych sztukach. 

12.Sesja naukowa w IBL-u  dotycząca wpływu Gombrowicza na rozwój polskiej 
literatury współczesnej. 

13.Konkurs na teatralny polski spektakl gombrowiczowski. 

14.Wydanie tomu wspomnień o W.G. ludzi, którzy się z nim spotkali. 

15.Działalność Polskich Ośrodków Kultury za granicą propagująca imprezy 
gombrowiczowskie w Polsce i w poszczególnych krajach oraz własne imprezy promocyjne. 

Zorganizowanie mini edycji Roku Gombrowicza dla prezentacji w objeździe 
zagranicznym, przy ważniejszych międzynarodowych imprezach artystycznych, istotnych 
elementów dzieła i myśli Gombrowicza. 

16.Stymulowanie powstawania wartościowych książek oraz publikacji i relacji w 
mediach. 
             

17.Konkurs na najciekawszą pracę magisterską związaną z W.G. 
         

18.Wielki ogólnopolski konkurs wśród uczniów szkół średnich na esej „Czego 
ważnego dowiedziałem się z utworów Gombrowicza”. 
           

19.Wydanie krytyczne Dzieł Wszystkich Witolda Gombrowicza i jego promocja. 

20.Przez cały rok powinna działać kawiarnia literacka na wzór „Ziemiańskiej 
Gombrowicza”, gdzie będą odbywały się małe imprezy literacko-artystyczne i stały 
 kiermasz wydawnictw oraz pokazy filmów. 

21.Sympozjum naukowe zamykające „Rok Gombrowicza” pod hasłem „Gombrowicz 
a wyzwania dla polskiej i europejskiej kultury”. 

22.Współpraca z  międzynarodowymi instytucjami kulturalnymi w Europie . 

23.Zamknięcie „Roku”. 

24.Publikacja najważniejszego dorobku „Roku” i inne imprezy podsumowujące.       



Oczywiście są to tylko wstępne propozycje do dyskusji i rozpatrzenia. W trakcie prac zespołu 
programowego powstaną zapewne nowe pomysły. 
Jednakże doświadczenia poprzednich imprez „Roku” uczą, że programowi potrzebny jest       
i rozmach,  i rezonans, i dobre  wcześniejsze przygotowanie. Trzeba zadbać o udział 
ciekawych specjalistów, ważnych gości  (także ze świata) i o przygotowanie wartościowych 
spektakli, wystaw, filmów, koncertów, programów, publikacji. 
Ze względu na niezwykły charakter twórczości Witolda Gombrowicza, obchody jego „roku” 
mogą przynieść twórcze ożywienie w naszym życiu artystycznym i kulturalnym. 

Temat  „Gombrowicz” jest  bardzo wdzięczny także i dlatego, że  autor nie ograniczał się 
tylko do czystej literatury i eseistyki, ale aktywnie walczył swym dziełem o nowy kształt 
stosunków społecznych i o nowy kształt „polskości”, nawet i dzisiaj jego poglądy nie straciły 
aktualności. 

Myślę, że przygotowanie „Roku  Witolda Gombrowicza” może stać się bardzo ważnym 
wydarzeniem kulturalnym i Warszawie, i w Polsce, i w Europie oraz stanie się 
uhonorowaniem niezwykłego dzieła tego niezwykłego twórcy, a czytelnikom i widzom 
teatralnym dostarczy wielu nowych i istotnych refleksji. 

                                                                            Andrzej Pawłowski 
                                                            Fundacja Kultury i Stowarzyszenie DRAMA 
                                                                            (Warszawa 2000/2002) 
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