Gdańsk 14.03.2012 r.
Informacja o działalności Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku w
2011 roku
Stowarzyszenie liczyło na koniec 2011 roku 43 członków zwyczajnych i 1 członka
honorowego. W 2011 roku przyjęto dziewięciu nowych członków – członkiem honorowym
został pan Sławomir Błaut, natomiast do Stowarzyszenia wstąpili: Iwona Bigos, Miłosława
Borzyszkowska-Szewczyk, Janusz Mosakowski, Daria Szymborska, Patrycja Zakrzewska,
Monika Górecka, Astrid Popien, Tomasz, Żuroch Piechowski. Pożegnaliśmy naszego
długoletniego Kolegę, redaktora Tadeusza Skutnika.
Zarząd Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku działał w składzie wybranym na
Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym, które odbyło się w dniach 24 lutego i
7 marca 2011 roku. Zarząd spotkał się w 2011 roku w pełnym składzie trzykrotnie w dniach
23 maja, 15 września i 21 grudnia.
W pierwszym okresie działalności podjęto niezbędne działania organizacyjne: w dniu
6 kwietnia został złożony wniosek w Krajowym Rejestrze Sądowym o uaktualnienie składu
Zarządu i zmianę adresu do korespondencji; w dniu 15 marca 2011 zostało otwarte nowe
konto Stowarzyszenia w Banku Pekao SA.
Zebranie Zarządu w dniu 23 maja poświęcone było głównie przygotowaniom przed
planowanym przyjazdem Güntera Grassa w 2012 roku do Gdańska. W zebraniu uczestniczyli
także zaproszeni goście: pani dyr. Iwona Bigos (Gdańska Galeria Miejska), pani dr Maria
Żukowska (Centrum Herdera) i pan dyr. Krzysztof Babicki (Teatr Miejski w Gdyni),
reprezentujący instytucje, które będą brały udział w przygotowaniach programu pobytu
pisarza. W porozumieniu z jego sekretariatem ustalono wstępnie termin jego przyjazdu w
ostatnich dniach czerwca 2012 roku. Postanowiono, że na Uniwersytecie Gdańskim zostanie
zorganizowana w ostatnim tygodniu czerwca 2012 roku Akademia Letnia dla doktorantów z
kraju i zagranicy przygotowujących rozprawy doktorskie poświęcone twórczości Güntera
Grassa (obecnie przyjęto nazwę: Międzynarodowe Warsztaty Letnie. Günter Grass –
twórczość i recepcja). Teatr Miejski w Gdyni przygotuje premierę sztuki na podstawie książki
„Idąc rakiem”, jego reżyserii podejmie się Krzysztof Babicki, a projekt adaptacyjny opracuje
Paweł Huelle. Galeria Miejska przygotuje wystawę, a Centrum Herdera w Gdańsku
zorganizuje konkurs czytelniczy dotyczący twórczości G. Grassa. Imprezy te będą odbywały
się w ramach jubileuszu 85 urodzin Güntera Grassa. Przedsięwzięcia te są obecnie
realizowane zgodnie z ustaleniami.
Na zebraniu w dniu 23 maja omawiano także inne sprawy i inicjatywy, jak zakup dużej
rzeźby Grassa dla miasta. Propozycję zakupu rzeźby prezes Zarządu przedstawił w liście do
Pana Prezydenta Pawła Adamowicza w dniu 11.07. i w pismach do kilku instytucji, m.in. do
Europejskiego Centrum Solidarności w dniu 28.11., skąd jednak nadeszły odpowiedzi
odmowne. Na zebraniu zaproponowano także zorganizowanie „Teatru Gotowania” w dniu 30
września 2011 r. w Villa Eva i postanowiono połączyć to spotkanie z finisażem w Galerii
Miejskiej. Przyjęto rezygnację z członkowstwa Pani Ludmiły Jezierskiej i przyjęto na członka
Panią Darię Szymborską. Zaproponowano, by członkowie Stowarzyszenia spotkali się

towarzysko po wernisażu wystawy grassowskiej w piątek 17 czerwca. Spotkanie takie odbyło
się w Restauracji Metamorfoza.
Zebranie w dniu 12 września służyło omówieniu przygotowań do „Teatru Gotowania”.
Przedyskutowano sprawy organizacyjne i zaakceptowano także treść listu do Güntera Grassa
z życzeniami z okazji zbliżającej się 84 rocznicy urodzin. Omówiono stan przygotowań do
przyjazdu pisarza do Gdańska w 2012 roku oraz inne sprawy bieżące. Przyjęto rezygnację z
członkowstwa Pana Stanisława Jacobsona oraz podjęto decyzję o przyjęciu nowych członków
Moniki Góreckiej, Patrycji Zakrzewskiej, Astried Popien i Tomasza Żuroch-Piechowskiego).
W dniu 30 września odbyło się w Villa Eva spotkanie „Teatru Gotowania”, w którym
uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia i inne zainteresowane osoby. W „Teatrze” wystąpili
Florian Staniewski i Maciej Kraiński, a projekt zaproszenie opracował Mirosław Rekowski.
Gospodarzami byli Państwo Ewa i Tadeusz Kulczyccy. W organizacji „Teatru Gotowania”
uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu wspierani przez członków Stowarzyszenia.
Podczas spektaklu zostały pokazane grafiki przekazane przez pisarza Stowarzyszeniu, które
zostaną przekazane Muzeum Narodowemu w Gdańsku.
Podczas zebrania w dniu 21 grudnia omawiano stan przygotowań do przyjazdu pisarza
w czerwcu 2012 roku oraz sposoby uregulowanie problemu zaległości w spłaceniu składek.
Ustalono, by przypomnieć osobom zalegającym ze składkami o ich obowiązkach wobec
Stowarzyszenie, a na Walnym Zebraniu przedstawić propozycję skreślania nieaktywnych
członków zalegających ze składkami. Został również zgłoszony wniosek o uhonorowanie
najstarszych członków założycieli, szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia i dla rozwoju
kontaktów Güntera Grassa z Gdańskiem, członkostwem honorowym.
W 2011 roku została stworzona nowa strona na Facebooku prowadzoną przez
członkinie Monikę Górecką i Patrycję Zakrzewską obok dotychczasowej strony internetowej
na Onet.pl Republika.
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