WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA GÜNTERA GRASSA W GDAŃSKU
W DNIU 28 KWIETNIA 2016 R.

Zebranie Walne Stowarzyszenia Güntera Grassa odbyło się w nowym budynku Neofilologii
na kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. W zebraniu uczestniczyło 11 osób (Lista obecnych:
Załącznik nr 1). Spotkanie otworzył w drugim terminie o 17.30 prezes Stowarzyszenia ̶
Mirosław Ossowski ̶ witając zebranych i prosząc o uczczenie minutą ciszy odejścia Güntera
Grassa. Następnie zaproponował Leszka Kopcia na przewodniczącego Zebrania Walnego i
Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk na protokolanta. Kandydatury zostały przyjęte
jednogłośnie. Przewodniczący Zebrania Walnego przedstawił porządek zebrania poddając go
pod dyskusję; i tę propozycję przyjęto jednogłośnie. Ostateczna wersja objęła następujące
pozycje:
1. Powitanie.
2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku.
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
5. Informacja Sądu Koleżeńskiego
6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
7. Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania za 2015 rok.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Dyskusja wokół planów działalności Stowarzyszenia w 2015 roku.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie zebrania.
W dalszej kolejności głos przejął Prezes, który zaprezentował sprawozdanie z działalności za
rok 2015 (Załącznik nr 2). Przy tej okazji przedstawił także nowych członków Stowarzyszenia,
obecnych na spotkaniu – Ewelinę Rogalę i Karola Ossowskiego. W ramach uzupełnień do
sprawozdania, do których zaprosił Przewodniczący, Miłosława Borzyszkowska dodała, że w
przygotowaniu spotkania Teatr Gotowania. Pusty Pokój ̶ od początku czynnie brali udział
Ewa Rachoń i Maciej Kraiński. Mieczysław Abramowicz dopełnił obrazu obchodów rocznicy
88 urodzin Grassa w Gdańsku przekazując informację, że wyruszył wówczas tramwaj noszący
imię Güntera Grassa. Zaznaczono, że tę ofertę można uwzględnić w planowaniu spotkań
związanych z twórczością i postacią noblisty.
W dalszym części skarbnik Janusz Mosakowski przedstawił skrócony bilans finansowy za rok
2015 (Załącznik nr 3), wymieniając źródła wpływów i omawiając główne wydatki
Stowarzyszenia, a także podkreślając rolę wpłat dobrowolnych członków Zarządu, które
pozwoliły zamknąć budżet.
Kolejne sprawozdanie – Komisji Rewizyjnej – przedstawił jej wiceprzewodniczący, Andrzej
Fac, podkreślając w podsumowaniu że „transparentna […] informacja Zarządu w pełni
wyczerpująco przedstawia aktywności składające się na działalność Stowarzyszenia w 2015
roku”, wyrażając swoje uznanie dla konsekwentnych działań Zarządu i ostatecznie wnosząc o
udzielenie gremium w pełnym składzie absolutorium (Załącznik nr 4). Komisja Koleżeńska,

którą reprezentował jej przewodniczący Mieczysław Abramowicz, przedłożyła sprawozdanie,
informując, że nie wpłynęła do gremium żadna sprawa (Załącznik nr 5).
Przewodniczący Zebrania Walnego dziękując za prezentacje sprawozdań otworzył dyskusję
nad ich treścią. Pierwszy głos w dyskusji zabrał Maciej Kraiński, wyrażając z kolei uznanie dla
skrupulatności sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Leszek Kopeć zaproponował, aby skarbnik
w grudniu przysyłał przypomnienie o niezapłaconych składkach, dając możliwość uiszczenia
zaległości. Ewa Rachoń podkreśliła, jak istotną kwestią była możliwość przeprowadzenia
projektu we współpracy z Instytutem Kaszubskim, który przejął stronę formalną prowadzenia
projektu i jego rozliczenie. Miłosława Borzyszkowska w imieniu Instytutu Kaszubskiego
zapewniła, że ta forma wchodzi w grę przy następnych projektach, jak np. przy „księdze
pamiątkowej.”
Na pytanie Przewodniczącego Zebrania Walnego o udzielenie absolutorium Zarządowi,
jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium. Jednogłośnie przyjęto zatwierdzenie
bilansu za rok 2015 i stosowne uchwały I/2016 i II/2016 (Załącznik nr 6 i 7). W dalszej
kolejności Przewodniczący otworzył dyskusję nad planami działalności Stowarzyszenia.
Na prośbę Ewy Rachoń Mirosław Ossowski omówił stan zaawansowania prac przygotowania
„Gdańskiej encyklopedii Güntera Grassa”, wprowadzając także w kulisy realizacji
zamierzenia. Wiodącym tematem dyskusji była kwestia finalizowania projektu i utrudnionych
kontaktów z prof. Januszem Górskim, który z ramienia Oficyny Gdańskiej odpowiedzialny jest
za zapewnienie sfinansowania i wydanie drukiem publikacji. Poruszono m.in. temat
organizacji przedsięwzięcia od strony instytucjonalnej, zawartości przysłanych umów,
brakujących artykułów-haseł do publikacji, a także dyskutowano nad możliwościami dalszego
postępowania. Przeważało zdanie, iż należy podjąć niezwłocznie działania w celu wyjaśnienia
statusu kooperacji z Oficyną Gdańską i stanu finansowania projektu. Ostatecznie
postanowiono podjąć próbę umówienia się na spotkanie z Prezydentem Miasta Pawłem
Adamowiczem, aby wprowadzić promocję encyklopedii do oficjalnych miejskich obchodów
rocznicy 90. urodzin artysty.
Następnie Prezes odczytał list Gdańskiej Organizacji Turystycznej z prośbą o wsparcie
opracowania tras śladami Güntera Grassa. Mieczysław Abramowicz zaproponował
wykorzystanie czterech słuchowisk spacerów tematycznych, które opracował na zamówienie
Radia Gdańsk (Wrzeszcz, Oliwa, Główne i Stare Miasto, Brzeźno), a przy tej okazji
naszkicował stan przygotowań i możliwości aplikacji, która umożliwiać będzie wirtualny
spacer po wielkiej synagodze. Andrzej Fac wskazał natomiast, iż powstaje aplikacja
prowadząca śladami akcji powieści „Psie lata”, w której opracowaniu bierze udział. Projekt
prowadzi Gdańska Galeria Güntera Grassa we współpracy z Wyższą Szkołą Techniczną w
Düsseldorfie.
Miłosława Borzyszkowska przedstawiła stan przygotowań „księgi pamiątkowej” oraz podjęte
dotychczas działania w celu zapewnienia jej finansowania w Departamencie Kultury Urzędu
Miasta oraz w Lubece (Fundacji Güntera i Ute Grassów i Prezydent Miasta Gabriele
Schopenhauer). W międzyczasie puściła w obieg publikacje, które przywiozła z pobytu na
stypendium „Gość obywatelski” w Lubece, m.in. pierwszy numer nowego rocznika
naukowego „Freipass”, wydawanego przez Fundację Güntera i Ute Grassów oraz publikację z
uroczystości żałobnych w Lubece po śmierci Güntera Grassa.

Rozmawiano także o planach potencjalnego spotkania z członkami Freundeskreis GünterGrass-Haus z Lubeki, którzy planują przyjazd do Gdańska w rocznicę urodzin Güntera Grassa
w październiku 2016 roku. Miłosława Borzyszkowska streściła rozmowę z Martą Wróblewską
w tej sprawie: Galeria rozważa zorganizowanie koncertu i spaceru, w których udział mogliby
wziąć także członkowie Stowarzyszenia. Skarbnik podkreśliła przy tej okazji, że jest
zapotrzebowanie na teatr gotowania jako stałą cykliczną imprezę; w roku 2015 była to
najliczniej odwiedzana impreza, która odbyła się w ramach szeroko pojętego festiwalu
Grassomania.
Kolejne pismo wpłynęło do Stowarzyszenia od kierownik Gdańskiej Galerii Güntera Grassa
Marty Wróblewskiej z prośbą o pomysły dotyczące planowanego na 2017 rok cyklu debat na
temat „Grass a polityka”. Mirosław Ossowski odczytał mail w tej sprawie i przedstawił
przemyślenia, z którymi dotychczas podzielił się z organizatorką przedsięwzięcia – m.in.
zaproszenie do współpracy Friedrich-Ebert-Stiftung.
Podsumowując zebranie Prezes podziękował jego uczestnikom za przybycie i udział w
dyskusji.
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