
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku 

w 2013 roku 

 

Zarząd Stowarzyszenia zebrał się w 2013 roku cztery razy w terminach 26 marca, 

29 lipca, 2 września i 17 grudnia. Zebranie w dniu 26 marca poświęcone było 

przygotowaniom do Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia. Ustalono termin i miejsce 

Zebrania oraz omówiono sprawy organizacyjne oraz propozycje działań Stowarzyszenia w 

2013 roku. Przedyskutowane również treść umowy z Muzeum Narodowym w Gdańsku w 

sprawie przekazania przez Stowarzyszenie trzech grafik Güntera Grassa. 

W dniu 17.4.2013 r. w budynku Muzeum Narodowego w Zielonej Bramie, odbyło się 

doroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku. Przedstawiono 

sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2012 rok. Zgłoszono i omówiono 

propozycje działalności Stowarzyszenia w 2013 roku i w latach następnych, m.in. 

przygotowanie w perspektywie dwóch lat spektaklu lalkowego na podstawie powieści 

Blaszany bębenek, stworzenie projektu wizytówki członków Stowarzyszenia, organizację 

spotkania w dniu 16 października 2013 r. w Muzeum Narodowym (urodziny pisarza) i 

prelekcji Magdaleny Olszewskiej nt. twórczości wizualnej artysty, udziału Stowarzyszenia w 

Grassomanii, zorganizowanie konkursu na temat twórczości Güntera Grassa, opracowania w 

przyszłości Encyklopedii Güntera Grassa. Podjęto decyzję o skreśleniu z listy czterech 

członków nie płacących składek. Obejrzano też filmy z otwarcia wystawy akwareli Güntera 

Grassa w Galerii Miejskiej w czerwcu 2012 roku podczas wizyty pisarza w Gdańsku oraz z 

Benefisu pracy twórczej Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa. 

Na zebraniu Zarządu w dniu 29 lipca omówiono z Panem Mirosławem Rekowskim 

sprawę opracowania projektu wizytówki. Poinformowano o przebiegu rozmowy z panem 

Januszem Górskim z Fundacji Gdańskiej w sprawie pomysłu opracowania i wspólnego 

wydania „Encyklopedii grassowskiej”. Omówiono możliwości zorganizowania obchodów 

86. urodzin Güntera Grassa wspólnie z Galerią Miejską w ramach Grassomanii na początku 

października oraz z Muzeum Narodowym w dniu 16 października i zajęto stanowisko, że 

udział Stowarzyszenia jako współorganizatora danej imprezy powinien być odpowiednio 

ujęty w materiałach informacyjnych innych współorganizatorów. Zaproponowano 

zorganizowanie recytacji wierszy z tomu „Listopadia” Grassa w tłumaczeniu Bolesława Faca 

w wykonaniu pani Krystyny Łubieńskiej. 

Na zebraniu Zarządu w dniu 2 września doprecyzowano program obchodów wydarzeń 

„Wokół Grassa” i uzgodniono kwestie finansowe. Zatwierdzono tekst umowy z Muzeum 

Narodowym w Gdańsku w sprawie przekazania grafik Güntera Grassa i brzmienie 

porozumienia z Gdańską Galerią Miejską i Muzeum Narodowym w Gdańsku dotyczącego 

wspólnie organizowanego wydarzenia kulturalnego „Wokół Grassa”. Podjęto ustalenia 

dotyczące „Spaceru gdańskimi śladami Güntera Grassa” i przebiegu uroczystości przekazania 

Muzeum Narodowemu w Gdańsku grafik Güntera Grassa podczas wernisażu jego prac w 

dniu 28 września oraz zatwierdzono program spotkania urodzinowego w dniu 16 

października. Omówiono sprawy sfinansowania tego spotkania.  

W dniu 28 września odbyła się w ramach Grassomanii „Wędrówka szlakami gdańskimi 

Güntera Grassa” prowadzona przez Annę Kowalewską-Mróz i Mirosława Ossowskiego, a 

następnie Wernisaż w Muzeum Narodowym w Gdańsku powiązany z przekazaniem grafik do 

Muzeum przez Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku. Podczas spotkania Maciej 



Kraiński przedstawił historię grafik. Magdalena Olszewska wygłosiła wykład „Ut pictura 

poesis czyli… jak ugryźć twórczość plastyczną Güntera Grassa?” 

W dniu 16 października odbył się Finisaż wystawy grafik G. Grassa w Muzeum 

Narodowym połączony z uroczystością urodzinową Güntera Grassa. W programie znalazła 

się promocja publikacji germanistycznej „Günter Grass. Werk und Rezeption”, a w części 

artystycznej recytacja sonetów „Listopadia” Güntera Grassa w przekładzie Bolesława Faca i 

wykonaniu Krystyny Łubieńskiej. Obchodzono też jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Güntera 

Grassa w Gdańsku. Z tej okazji Stowarzyszenie  zostało uhonorowane Medalem Prezydenta 

Miasta Gdańska „za wkład w krzewienie kultury”, a zasłużonym członkom Stowarzyszenie 

Ewie Rachoń i Maciejowi Kraińskiemu przyznano nagrody jubileuszowe Prezydenta Miasta 

Gdańska w Dziedzinie Kultury. Uczestnicy spotkania złożyli podpisy pod życzeniami 

urodzinowymi dla Patrona Stowarzyszenia. 

W dniu 17 grudnia odbyło się ostatnie zebranie Stowarzyszenia w 2013 roku, które było 

poświęcone ocenie pracy Stowarzyszenia w 2013 roku i przygotowaniu Walnego Zebrania 

(wyborczego) w 2014 roku. Przyjęto sprawozdanie z działalności w ostatnim roku i 

omówiono plany dalszej pracy Stowarzyszenia. 

 


