Informacja Zarządu o działalności Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku
w 2014 roku
Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku liczyło na koniec 2014 r. 43 członków, w
tym trzech członków honorowych. W dniu 20 maja 2014 r. zmarł w Warszawie pierwszy
Członek Honorowy Stowarzyszenia, Sławomir Błaut – znakomity tłumacz i szlachetny
człowiek. W dniu 14 października zmarła w Baden-Baden Heidrun Mohr-Meyer,
gdańszczanka z urodzenia, pomysłodawczyni utworzenia Stowarzyszenia Güntera Grassa. Do
Stowarzyszenia została przyjęta Ewelina Kamińska, germanistka, prof. nadzwyczajny
Uniwersytetu Szczecińskiego.
W dniu 26 marca odbyło się w siedzibie Gdańskiej Galerii Güntera Grassa przy ul.
Szerokiej 34/35 Walne Zebranie. Wybrano Zarząd, który ukształtował się w tym samym
składzie, w jakim pracował w poprzedniej kadencji – Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
(sekretarz), Ewa Rachoń (zastępca prezesa), Maciej Kraiński (członek), Janusz Mosakowski
(skarbnik), Mirosław Ossowski (prezes Stowarzyszenia). Zostały dokonane zmiany w
składzie Komisji Rewizyjnej: Wojciech Charkin (przewodniczący), Andrzej Fac i Magdalena
Olszewska (członkowie), a także w składzie Sądu Koleżeńskiego: Mieczysław Abramowicz
(przewodniczący), Leszek Kopeć i Jerzy Kiszkis (członkowie).
Podczas Walnego Zebrania podsumowano działalność Stowarzyszenia w upływającej
kadencji. W ramach wolnych wniosków zgłoszono szereg propozycji, m.in. Maciej Kraiński
zaproponował zorganizowanie sesji wyjazdowej w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w
Waplewie po zakończeniu prac remontowych w 2015 r. Dużo miejsca w dyskusji poświęcono
przygotowaniom encyklopedii grassowskiej i udziałowi Stowarzyszenia jako patrona projektu
(wypowiedzi Iwony Bigos, Magdaleny Olszewskiej, Ewy Rachoń, Mieczysława
Abramowicza, Macieja Kraińskiego, Wacława Maksymowicza i Mirosława Ossowskiego). Z
inicjatywy Iwony Bigos omówiono sprawy związane z organizacją przyjazdu Güntera Grassa
i jego rodziny do Gdańska na początku października 2014 r.
Ważnym wydarzeniem było spotkanie członków Stowarzyszenia z Günterem Grassem,
jego żoną Ute i siostrą Waltraut w dniu 2 października w kawiarni Let’s Art Café w Sopocie.
W spotkaniu uczestniczyło blisko dwadzieścia osób. Pisarza poinformowano m.in. o
działalności Stowarzyszenia. Günter Grass zaprosił członków Stowarzyszenia do wizyty w
Lubece. Uczestnicy spotkania wzięli następnie udział w wernisażu wystawy „Chodowiecki,
Grass, Świeszewski, Targońska” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Dwa dni później
przed Gdańską Galerią Güntera Grassa została odsłonięta rzeźba „Turbot pochwycony”, o
której nabycie przez miasto występowało również Stowarzyszenie w ubiegłych latach.
Zarząd Stowarzyszenia spotykał się w 2014 r. cztery razy w dniach 10 marca, 25
czerwca, 21 października i 16 grudnia. Zebranie w dniu 10 marca poświęcone było głównie
przygotowaniom do Walnego Zebrania. Omówiono porządek tego zebrania i związane z nim
sprawy organizacyjne, a także plany dotyczące dalszej działalności Stowarzyszenia – m.in.
stan zaawansowania przygotowań encyklopedii grassowskiej i formę udziału Stowarzyszenia
w tym projekcie, kwestię wizytówek dla członków Stowarzyszenia. Zwrócono też uwagę na
potrzebę pozyskania nowych członków dla Stowarzyszenia. Mniej formalny charakter miało
spotkanie Zarządu w dniu 25 czerwca, odbyło się na zaproszenie pani prof. Haliny Stasiak w
jej domu w Żukowie. Podczas tej wizyty omawiano także sprawy bieżące związane z
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działalnością Stowarzyszenia. Na zebraniu w dniu 21 października członkowie Zarządu
wymienili refleksje na temat spotkania z Patronem Stowarzyszenia oraz obejrzeli zdjęcia
Wojciecha Charkina, który udokumentował spotkanie w Sopocie w dniu 2 października.
Zdjęcia zostały udostępnione na stronie facebooka prowadzonej systematycznie przez
Stowarzyszenie. Postanowiono zorganizować wycieczkę do Lubeki na wiosnę 2015 r., której
celem będzie zwiedzanie Domu Grassa. Postanowiono zwrócić się do członków zalegających
ze składkami o uregulowanie zaległości, a także postanowiono przedstawić Zebraniu
Walnemu propozycje skreślenie z listy nieaktywnych członków.
Na zebraniu w dniu 16 grudnia Janusz Mosakowski przedstawił stan finansów
Stowarzyszenia w grudniu 2014 roku. Członkowie Zarządu zatwierdzili treść umowy –
porozumienia z Oficyną Gdańską o współpracy przy wydaniu encyklopedii grassowskiej.
Ustalono też zasady wykonania wizytówki dla członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie wspierało różne inicjatywy mające na celu popularyzację twórczości
Grassa. Jego członkowie uczestniczyli w projektach realizowanych przez gdańskie instytucje.
10 kwietnia Mirosław Ossowski wygłosił w XIX LO przy ul. Pestalozziego podczas finału
Konkursu Literackiego prelekcję „Od bębenka do cebuli” poświęconą związkom Grassa z
Wrzeszczem. Stowarzyszenie utrzymywało kontakty i współpracowało z Gdańską Galerią
Güntera Grassa, m.in. w przygotowaniach do „Grassomanii” przy opracowaniu gry
komputerowej „Grassówka” uczestniczyli Mieczysław Abramowicz i Anna KowalewskaMróz. Wspierało promocję książki „Günter Grass. Biografia” Norberta Honszy wydanej przez
Wydawnictwo OSKAR, a spotkanie z autorem w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa
poprowadził Janusz Mosakowski. W ramach festiwalu kultury polskiej Polnische Kulturtage
„polenmARkT“ w Gryfii (Greifswald) zorganizowanego przez Institut für Slawistik, ErnstMoritz-Arndt-Universität i Pommersches Landesmusem, Miłosława Borzyszkowska jako
przedstawicielka także Stowarzyszenia zaprezentowała w dniu 25 listopada odczyt na temat
„Die Kaschuben. Zwischen Stereotyp und Realität” oraz wzięła udział w panelu
dyskusyjnym. 15 członków Stowarzyszenia należy do zespołu autorów opracowujących
Gdańską encyklopedię Güntera Grassa, a Mieczysław Abramowicz, Iwona Bigos, Marion
Brandt, Andrzej Fac, Maciej Kraiński i Magdalena Olszewska weszli także do Zespołu
Konsultantów encyklopedii z ramienia Stowarzyszenia.

