
 

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia GÜNTERA GRASSA W GDAŃSKU  

w dniu 26 kwietnia 2017 r. 

 

26 kwietnia 2017 r. o godzinie 18.00 w Domu Chodowieckiego i Grassa w Gdańsku przy ul. Sierocej 

6 odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Güntera Grassa. W Zebraniu uczestniczyło 

16 osób, w tym 15 członków Stowarzyszenia oraz jako gość Pani Katarzyna Kucz-Chmielecka, 

gospodarz obiektu ‒ zgodnie z załączoną lista obecności (załącznik nr 1).   

 

Zebranie w statutowym drugim terminie otworzył Pan Jerzy Kiszkis, zaproponowany przez Panią 

Ewę Rachoń i zaakceptowany przez członków spotkania na Przewodniczącego Zebrania. Stwierdził, 

że obrady zostały prawidłowo zwołane i Zebranie Walne jest zdolne do podejmowania uchwał. 

Protokolantem wybrano Panią Ewelinę Rogala.  

 

Następnie został przedstawiony porządek zebrania, który przyjęto jednogłośnie w poniższej formie: 

 

1. Powitanie 

2. Wybory przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania 

4. Zatwierdzenie porządku obrad 

5. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania 

6. Wybór Komisji Wyborczej 

7. Sprawozdanie Zarządu 

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

9. Dyskusja 

10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi 

11. Wybór prezesa 

12. Wybór członków Zarządu 

13. Wybór członków Komisji Rewizyjnej 

14. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego 

15. Wolne wnioski 

16. Zamknięcie Zebrania 

 

Po tym wstępie głos przejął Prezes Stowarzyszenia Mirosław Ossowski, który zanim przystąpił do 

sprawozdania Zarządu, przedstawił najpierw nowych członków Stowarzyszenia obecnych na 

zebraniu - Panią Bożenę Ptak oraz Panią Martę Turską, a następnie zaproponował wybór Komisji 

Wyborczej. Przewodniczący spotkania przywitał nowych członków i poprosił zebranych o zgłaszanie 

kandydatów do Komisji Wyborczej.  Komisja Wyborcza, której skład został zatwierdzony w 

głosowaniu jawnym,  sprawowała swoje obowiązki w składzie: Bożena Ptak, Marek Łochwicki i 

Marta Wróblewska. Podjęto jednogłośnie decyzję o głosowaniu niejawnym w wyborze władz 

Stowarzyszenia na następną kadencję. 

 

Przed przystąpieniem do zaprezentowania sprawozdania Prezes Stowarzyszenia przypomniał o 

odejściu w minionym roku dwóch członków Stowarzyszenia i poprosił o uczczenie ich pamięci 

minutą ciszy. Następnie przedstawił strukturę raportu; zestawienie zawiera dwie części – informacje 

o działalności Stowarzyszenia za rok poprzedni oraz z ostatnich trzech lat. (Załącznik numer 2). Przy 

tej okazji Mirosław Ossowski pokazał również wydaną niedawno Gdańską Encyklopedię Güntera 

Grassa, a członkowie Zebrania włączyli się do dyskusji na temat tego przedsięwzięcia. 

Przypomniane zostało spotkanie z Prezydentem Gdańska, jego wsparcie finansowe oraz dotacja ze 



strony Ministerstwa Kultury. Na koniec sprawozdania Prezes Mirosław Ossowski podziękował 

całemu Zarządowi za sumienne pełnienie funkcji oraz członkom Stowarzyszenia za niezmierne 

zaangażowanie w popularyzację podjętych inicjatyw.  

 

Kolejne sprawozdanie ‒ Komisji Rewizyjnej ‒ przedstawił jej Przewodniczący, Wojciech Charkin 

(Załącznik numer 3), wnosząc o udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi. Następnie 

Mieczysław Abramowicz przeczytał sprawozdanie z pracy Sądu Koleżeńskiego (Załącznik numer 4), 

podkreślając, że nie wpłynęły żadne wnioski oraz dziękując za współpracę. Z kolei sprawozdanie 

finansowe (Załącznik numer 5) zaprezentował skarbnik Janusz Mosakowski podkreślając istotę i 

wagę terminowego opłacania składek przez Członków Stowarzyszenia.  

 

Przedstawione Sprawozdania poddano dyskusji. Poruszono jeszcze raz temat konieczności 

regularnego płacenia składek. Zaproponowano upomnienia/przypomnienia w formie elektronicznej, 

które miałyby być wysyłane dwukrotnie w ciągu roku.. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 

uzupełniła informacje zawarte w Sprawozdaniu o planowanej wystawie na terenie Kampusu UG i 

podała przewidywany termin przedsięwzięcia. Andrzej Fac poinformował o przygotowywanej 

zaktualizowanej edycji bibliografii recepcji twórczości Güntera Grassa.  

 

Po dyskusji Przewodniczący Zebrania poddał głosowaniu udzielenie absolutorium Zarządowi, które 

zostało zaakceptowane przez wszystkich obecnych. Zaakceptowany jednogłośnie został następnie 

także bilans za rok 2016. Jednogłośnie przyjęto również uchwałę I/2017 (Załącznik nr 6.).   

W dalszej kolejności Przewodniczący Jerzy Kiszkis otworzył dyskusję nad wyborem nowych 

członków do Władz Stowarzyszenia i poprosił o zgłaszanie kandydatur. Obecny Prezes 

Stowarzyszenia – Mirosław Ossowski – oświadczył,  że nie będzie kandydował  i zaproponował w 

imieniu odchodzącego Zarządu kandydaturę Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, która w 

ostatnich latach bardzo aktywnie działała na rzecz Stowarzyszenia. Pani Miłosława Borzyszkowska-

Szewczyk podziękowała Zarządowi za zaufanie i zadeklarowała, że jest w stanie podjąć się tego 

zadania. W związku z brakiem innych kandydatur przystąpiono do głosowania tajnego. Komisja 

Wyborcza w składzie: Bożena Ptak, Marek Łochwicki i Marta Wróblewska przedstawiła następujące 

wyniki: 13 osób głosowało za, jedna wstrzymała się od głosu, jedna głosowała przeciw. W wyniku 

głosowania nowym Prezesem Stowarzyszenia została Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.  

Jerzy Kiszkis powitał nową Prezes Stowarzyszenia a wybrana podziękowała zebranym za zaufanie. 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu, proponując Ewę Rachoń  i 

następnie zwracając się do Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk z pytaniem o propozycje składu 

nowego Zarządu.  Prezes na kolejną kadencję ‒ odwołując się do Statutu Stowarzyszenia  

limitującego liczebność Zarządu ‒ zaproponowała Ewę Rachoń  jako kandydatkę na wiceprezesa, 

Martę Turską – na skarbnika, Ewelinę Rogalę – na sekretarz i  Macieja Kraińskiego na członka 

Zarządu, pokrótce prezentując kandydatury. W dalszej kolejności zgromadzone gremium 

zaproponowało kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej:  Mirosław Ossowski, Wojciech 

Charkin oraz Andrzej Fac, a także na członków Sądu Koleżeńskiego: Janusz Mosakowski, Jerzy 

Kiszkis i Mieczysław Abramowicz. 

Następnie przystąpiono do głosowania tajnego nad nowym Zarządem, Komisją Rewizyjną oraz 

Sądem Koleżeńskim. Komisja Wyborcza po podliczeniu oddanych głosów ogłosiła, co następuje: 



1. Na piętnaście oddanych głosów wszyscy byli za przyjęciem kandydatur na członków 

Zarządu w składzie: Ewa Rachoń, Marta Turska, Ewelina Rogala i Maciej Kraiński. 

 

2. Na piętnaście oddanych głosów wszyscy byli za przyjęciem nowej Komisji Rewizyjnej w 

składzie: Wojciech Charkin, Mirosław Ossowski   i Andrzej Fac. 

 

3. Na piętnaście oddanych głosów wszyscy byli za przyjęciem nowego Sądu Koleżeńskiego w 

składzie: Janusz Mosakowski, Jerzy Kiszkis i Mieczysław Abramowicz. 

Podsumowując nowe władze Stowarzyszenia ukonstytuowały się w składzie:  

 

Zarząd:  

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (prezes) 

Ewa Rachoń (wiceprezes) 

Marta Turska (skarbnik) 

Ewelina Rogala (sekretarz) 

Maciej Kraiński (członek Zarządu) 

 

Komisja Rewizyjna: 

Wojciech Charkin (przewodniczący) 

Mirosław Ossowski  

Andrzej Fac 

 

Sąd Koleżeński: 

Mieczysław Abramowicz (przewodniczący) 

Jerzy Kiszkis 

Janusz Mosakowski. 

 

Przewodniczący Zebrania Jerzy Kiszkis pogratulował nowo przyjętym władzom Stowarzyszenia, po 

czym głos zabrała nowa prezes Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, jeszcze raz dziękując za 

poparcie oraz przedstawiając swoją wizję działalności Stowarzyszenia na kolejne lata. Wspomniała 

również o osiągniętych już celach, o wypracowanej marce, jaką stał się Teatr Gotowania oraz o 

różnorodności kompetencji członków Wspólnoty, która buduje siłę Stowarzyszenia.  

Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i udział w 

dyskusji , a następnie  zamknął zebranie.  

 

Protokołowała: Ewelina Rogala 

 


