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W DNIU 4 MARCA 2015 ROKU 
 

Zebranie Walne Stowarzyszenia Güntera Grassa odbyło się po raz drugi w Galerii Miejskiej 
Güntera Grassa. W zebraniu uczestniczyło 13 osób (Lista obecnych: Załącznik nr 1). Spotkanie 
otworzył Prezes Stowarzyszenia w drugim terminie o 17.15, witając zebranych i proponując 
Jerzego Kiszkisa na Przewodniczącego Zebrania. Kandydatura została przyjęta przez 
aklamację. Przewodniczący dziękując za akceptację, przedstawił porządek zebrania, który 
przyjęto także jednogłośnie wraz z rozszerzeniem wobec propozycji ujętej w zaproszeniu na 
spotkanie. Ostateczna wersja porządku objęła następujące pozycje: 

1. Powitanie. 
2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. 
3. Sprawozdanie finansowe za rok 2014. 
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
5. Informacja Sądu Koleżeńskiego  
6. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami. 
7. Udzielenie absolutorium Zarządowi. 
8. Zatwierdzenie bilansu za 2014 rok. 
9. Dyskusja wokół planów działalności Stowarzyszenia w 2015 roku. 
10. Uaktualnienie listy członków Stowarzyszenia. 
11. Wolne wnioski, dyskusja, plany wycieczki do Lubeki. 

Następnie głos przejął Prezes Stowarzyszenia, który zaprezentował sprawozdanie z 
działalności za rok 2014 (Załącznik nr 2). Podczas odczytania sprawozdania poprosił 
uczestników zebrania o uczczenie minutą ciszy odejścia w ubiegłym roku dwóch członków 
Stowarzyszenia: Sławomira Błauta oraz Heidrun Mohr-Meyer.  

W dalszym części skarbnik Janusz Mosakowski przedstawił bilans finansowy za rok 2014 
(Załącznik nr 3), wymieniając źródła wpływów i omawiając główne wydatki Stowarzyszenia. 
Wypowiedź uzupełnił Mirosław Ossowski tłumacząc, że w roku wyborczym kolejnym 
wydatkiem są opłaty sądowe związane z uaktualnieniem zapisów w KRS. 

Kolejne sprawozdanie – Komisji Rewizyjnej – przedstawił jej przewodniczący, Wojciech 
Charkin (Załącznik nr 3), podkreślając że „informacja Zarządu w pełni oddaje ważne 
aktywności składające się na działalność Stowarzyszenia w 2014 roku”, wyrażając swoje 
uznanie dla sposobu działalności, zgłaszając konkretne propozycje organizacyjne i 
ostatecznie wnosząc o udzielenie Zarządowi w pełnym składzie absolutorium.  Sprawozdanie 
Sądu Koleżeńskiego odczytał Prezes Stowarzyszenia pod nieobecność przewodniczącego - 
Mieczysława Abramowicza, który usprawiedliwił swoją nieobecność z wyprzedzeniem. 
Miłosława Borzyszkowska przekazała przeprosiny nieobecnego ze względu na przygotowanie 
wystawy dotyczącej Teatru Żydowskiego w Gdańsku w synagodze w Tykocinie i jego życzenia 
z okazji święta Purim dla uczestników spotkania. 

Przewodniczący dziękując za przedstawione sprawozdania otworzył dyskusję nad ich treścią. 
Pierwszy głos w dyskusji zabrał Mirosław Ossowski, przedstawiając stan przygotowań 
Gdańskiej Encyklopedii Güntera Grassa, założenia koncepcji i okoliczności powstawania 



publikacji. Ewa Rachoń zapytała w tym kontekście o autorów artykułu o inscenizacjach 
teatralnych. Prezes poinformował, iż osobą odpowiedzialną za ten tekst jest Mieczysław 
Abramowicz. 

Na pytanie Przewodniczącego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi, 8 głosów 
oddano za przy 5 głosach wstrzymujących się członków Zarządu. Natomiast jednogłośnie 
przyjęto uchwałę o zatwierdzeniu bilansu za rok 2014 i zaakceptowano treść stosownej 
uchwały (Załącznik nr 4).  Przegłosowano także jednogłośnie skreślenie z listy członków 
następujących osób: Grażyny Samborskiej, Katarzyny Rozmarynowskiej oraz Ewy Orszulok. 

Jerzy Kiszkis otworzył następnie dyskusję nad planami w 2015, dziękując Maciejowi 
Kraińskiemu za zasygnalizowanie zaproszenia do Waplewa, do Muzeum Tradycji Szlacheckiej. 
Wstępnie ustalono wizytę Stowarzyszenia na październik 2015 po zakończeniu remontu.  

Mirosław Ossowski podkreślił, że z jego perspektywy w działalności Stowarzyszenia 
powstanie encyklopedii jest obecnie projektem priorytetowym. W dalszej kolejności Prezes 
podjął temat planowanej wycieczki do Lubeki, proponując po rozmowach z sekretarką 
pisarza p. Ohsoling termin 12-14 czerwca (piątek – niedziela). Iwona Bigos – kontynuując 
dyskusję – opowiedziała o najnowszej wystawie w Domu Güntera Grassa w Lubece 
dotyczącej noweli „Idąc rakiem”, która weszła do kanonu lektur kraju związkowego 
Schleswig-Holstein. Przedstawiła także plany festiwalu, który ma się odbyć w Muzeum Altony 
w Hamburgu, gdzie obecnie pokazywana jest wystawa przygotowana przez Gdańską Galerię 
Miejską pt. Przewrotność/ Tücken. W ramach festiwalu planowany jest także 28 czerwca 
dzień gdański, połączony z odczytami Güntera Grassa i Pawła Huelle. Ewa Rachoń poddała 
pod rozwagę pomysł, aby delegacja Stowarzyszenia wzięła udział w tym zamierzeniu, 
oficjalnie zgłaszając u organizatorów swoją obecność. Iwona Bigos zaproponowała w tym 
kontekście, aby spróbować wystąpić o zwrot kosztów podróży z funduszy miejskich. 

W dalszej części Mirosław Ossowski przedstawił różne formy noclegu i dojazdu do Lubeki 
wraz z szacunkowymi kosztami podróży. Podsumowując Ewa Rachoń zaprezentowała dwie 
dyskutowane opcje, pytając obecnych o preferencje: wyjazd w dniach 12–14 czerwca do 
Lubeki, zwiedzanie Domu Güntera Grassa połączone ze spotkaniem pisarza lub wycieczka od 
28 czerwca Hamburg-Lubeka. W orientacyjnym głosowaniu 4 osoby opowiedziały się tylko za 
Lubeką, a 3 za Hamburgiem-Lubeką. Iwona Bigos zaproponowała, aby starając się o grant, 
zaznaczyć, że powstanie z niego dokumentacja fotograficzna i pisemna. Mirosław Ossowski 
podkreślił, że wystąpienia o grant związane jest z przygotowaniem projektu, szeregiem 
biurokratycznych zabiegów, przedłużającymi tym samym działania. Ostatecznie 
postanowiono, że decyzje wiążące – zgłoszenia, kto chce brać udział, należy podjąć do 14 
marca. Wstępnie oszacowano, iż powstanie grupa samolotowa i pociągowa (ewentualnie 
także samochodowa). Postanowiono, że rezerwacji noclegów i realizacji dojazdu uczestniczy 
wycieczki podejmą się we własnym zakresie. 

Mirosław Ossowski poruszył także kwestię, czy nie należałoby pomyśleć już dziś o jubileuszu 
90 urodzin Güntera Grassa w 2017 roku, zbierając pomysły do ułożenia wstępnego 
programu. Jednocześnie przypomniał inicjatywy Stowarzyszenia, które złożyły się na 
trójmiejskie obchody urodzin pisarza w 2007 i 2012 roku. Zaproponował w tym kontekście 
zorganizowanie kolejnej edycji warsztatów dla doktorantów w najbliższym czasie albo w roku 
2017. Maciej Kraiński zaproponował „wydarzenie na wydarzenie” – wbudowanie toalety w 
domu pisarza na Lelewela i uroczyste otwarcie z przecięciem wstęgi. Ewa Rachoń 
zaproponowała wystosowanie apelu w tej sprawie do Prezydenta.  



Przewodniczący zamknął w tym momencie oficjalną część zebrania, zapraszając do rozmów 
kuluarowych, dziękując członkom Zarządu za pracę, Wojciechowi Charkinowi za szczegółowe 
i wnikliwe sprawozdanie a protokołującej za zapis przebiegu spotkania. Prezes Zarządu 
podziękował Jerzemu Kiszkisowie za poprowadzenie zebrania, zgromadzonym  ̶  za udział, 
podkreślając, że takie spotkania są zachętą do dalszej działalności na rzecz Stowarzyszenia. 

Protokołowała: Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 


