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                Składam, materiał, który obiecałem, czyli chronologiczny zapis faktów związanych 
ze złożonym przeze mnie autorskim projektem „Roku Gombrowicza”, który to projekt po raz 
pierwszy złożyłem w Ministerstwie 20.07.2000. 
Od tego czasu wiele złego wokół tej sprawy się wydarzyło i niewiele dobrego. 
Pragnę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że wymyśliłem „Rok Gombrowicza” i złożyłem 
swój projekt po to, aby zintegrować rozmaite środowiska kulturalne wokół tego projektu w 
słusznej i pożytecznej sprawie powszechnej edukacji kulturalnej i promocji Polski poprzez jej 
osiągnięcia artystyczne i naukowe. 
Chciałem, aby było to przyjemne święto polskiej kultury w najlepszym jej wydaniu i aby nie 
traktować tego partykularnie (a już broń Boże, nie przysparzać ani sobie, ani nikomu innemu 
kłopotów, czy też nie monopolizować sprawy – każdy rozsądny człowiek ma prawo do 
aktywnego uczestniczenia w kulturze ), przeciwnie chciałem dopomóc w miarę moich 
możliwości innym inicjatywom (np. muzeum w Dołach Biskupich, czy studentów reżyserii). 
Szkoda, że „polskie piekło” nadal funkcjonuje, ja jednak nie zamierzam w nie dać się 
wciągnąć . 
W zakresie „Roku Gombrowicza” uważam siebie za osobę kompetentną, sprawną 
organizacyjnie, odpowiedzialną, pomysłową i uczciwą i dlatego chcę ten projekt dobrze 
zrealizować. 
Przedstawione w załączonym materiale fakty pozostawiam ocenie p. Ministra i proszę o 
możliwość rychłego uruchomienia projektowanych przeze mnie działań. 
Pozwalam sobie te materiały złożyć w sekretariacie i przekazać „do rąk własnych” p.Ministra 
i przesłać e-mailem, zależy mi bowiem, aby szybko dotarły. 
Pragnę też dodać, że wiele prominentnych postaci ze środowisk artystycznych i naukowych 
(m.in. senator K.Kutz, wydawca A.Kurz, wybitny aktor J.Kamas, doradca premiera 
J.Czapiński, wybitny naukowiec W.Lengauer, ważny działacz społeczny T.Cegielski i wiele 
innych prominentnych osób) popiera mój projekt i moją działalność w tym zakresie – w razie 
potrzeby służę referencjami . 
Przepraszam też za jednodniową zwłokę w dostarczeniu tego materiału, ale w domu wszyscy 
zachorowali na grypę. 
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