
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA GÜNTERA GRASSA W GDAŃSKU  

W DNIU 25 KWIETNIA 2018 R. 
 

 

Zebranie Walne Stowarzyszenia Güntera Grassa odbyło się w budynku Neofilologii na kampusie 

Uniwersytetu Gdańskiego, przy ulicy Wita Stwosza 51. W zebraniu uczestniczyło 9 osób (Lista 

obecnych: Załącznik nr 1).  

 

Spotkanie otworzyła w drugim terminie o 18.15 prezes Stowarzyszenia  ̶  Miłosława 

Borzyszkowska-Szewczyk. Witając zebranych, wymieniła osoby, które usprawiedliwiły 

nieobecność, a następnie poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięć siostry Güntera Grassa, 

Waltraud, która zmarła w sierpniu ubiegłego roku. Prezes zaproponowała Leszka Kopcia na 

przewodniczącego Zebrania Walnego i Ewelinę Rogala na protokolantkę. W wyniku głosowania 

jawnego kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.  

 

Następnie został przedstawiony porządek zebrania przez Przewodniczącego, który przyjęto w 

wyniku głosowania bez zastrzeżeń w poniższej formie: 

 

 1. Powitanie 

 2. Wybory przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania 

 3. Zatwierdzenie porządku obrad 

 4. Sprawozdanie Zarządu  

 5. Sprawozdanie finansowe  

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 

 8. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami 

 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi 

 10. Plany działalności na rok 2018 

 11. Dyskusja wokół planów działalności Stowarzyszenia w roku 2018  

 12. Wolne wnioski 

 13. Zamknięcie obrad. 

 

Po tym wstępie głos przejęła Prezes Stowarzyszenia, która zaprezentowała sprawozdanie 

Zarządu z działalności za rok 2017 (Załącznik nr 2). 

 

W pierwszej kolejności przedstawiony został zakres udziału Stowarzyszenia w obchodach 90. 

rocznicy urodzin Güntera Grassa, związane z tym eventy, wystawy oraz publikacje. Jeszcze raz 

przypomniana została Gdańska Encyklopedia Güntera Grassa, oraz zaprezentowany został 

dwujęzyczny, polsko-niemiecki tom Günter Grass − Odpominania / Entinnerungen, jak również 

trójjęzyczny katalog wystawy Grass a Kaszub/iy. W powstanie dwóch pierwszych publikacji 

zaangażowane było liczne grono autorów zarówno z Polski jak i zagranicznych. 

 

Przy tej okazji Prezes Stowarzyszenia opowiedziała o przeprowadzonych promocjach 

wszystkich wymienionych publikacji, jak również o trzech wystawach, w których organizację 



jako Stowarzyszenie byliśmy zaangażowani: Günter Grass − spojrzenie z Gdańska, GG na UG. 

Spotkania z Günterem Grassem na Uniwersytecie Gdańskim oraz Grass a Kaszuby/i. 

 

Następnie Miłosława Borzyszkowska−Szewczyk przedstawiła pracę Zarządu Stowarzyszenia, 

który ukonstytuował się w terminie 10 maja 2017 i w obecnym składzie spotkał się w minionym 

roku 4 razy. Wspomniani zostali również nowi członkowie Stowarzyszenia, którzy dołączyli w 

2017 roku (4 osoby: Bożena Ptak, Marta Turska, Magdalena Łogin, Joanna Bednarska-

Kociołek), oraz przedstawione zostały osoby, które dołączyły do Stowarzyszenia  w styczniu 

2018 roku – Tomasz Fopke i Jerzy Kałążny, a złożyły deklaracje w roku ubiegłym.   

 

W dalszej kolejności podkreślony został fakt, iż składki członkowskie w ubiegłym roku zapłaciło 

17 członków Stowarzyszenia, co zaowocowało tym, iż w nowy rok weszliśmy ze stanem konta 

w wysokości 1140,93 zł. Fakt ten spotkał się z głębokim uznaniem wszystkich obecnych na 

Walnym Zebraniu, a w dalszej części zebrania był powodem do szerokiej dyskusji.  

 

Następnie przedstawiono partnerów Stowarzyszenia, z którymi w ubiegłym roku 

współpracowaliśmy przy kolejnych projektach. Podkreślona została również mocno waga tej 

współpracy oraz potrzeba nawiązywania dalszych kontaktów, zwłaszcza w kontekście 

obchodzonego w bieżącym roku 15-lecia Stowarzyszenia Güntera Grassa. 

 

Kończąc swoją prezentację Prezes Stowarzyszenia podziękowała wszystkim Członkom 

Stowarzyszenia za zaangażowanie w imieniu własnym jak i całego Zarządu, szczególne 

podziękowania kierując w stronę Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, a w swoim  

własnym − do członków Zarządu.  

 

Przewodniczący zebrania podziękował Prezes za wyczerpujące sprawozdanie gratulując przy 

tym Zarządowi, że Stowarzyszenie działa w sposób bardzo widoczny i efektywny. Wkrótce 

potem Leszek Kopeć przekazał głos Marcie Turskiej – Skarbnikowi Stowarzyszenia. 

 

Marta Turska zaprezentowała skrócony bilans finansowy za rok 2017 (załącznik nr 3). W tym 

miejscu po raz kolejny została podkreślona istota terminowego uiszczania składek przez 

Członków Stowarzyszenia oraz omówione zostały tegoroczne wydatki związane z utrzymaniem 

strony internetowej Stowarzyszenia oraz opłatami bankowymi. Skarbnik przedstawiła również 

obecny stan konta Stowarzyszenia: 1316,78 zł oraz omówiła kwestie księgowe związane z 

rozliczeniem podatkowym.  

 

Przewodniczący dziękując Skarbnikowi za raport, podkreślił, iż płynność finansowa 

Stowarzyszenia została należycie zachowana, a następnie poprosił Wojciecha Charkina o 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  

 

W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna w składzie: Wojciech Charkin – przewodniczący, 

Mirosław Ossowski – zastępca oraz Andrzej Fac − sekretarz, odniosła się do działalności 

Zarządu oraz do sprawozdania finansowego, podkreślając że działalność Stowarzyszenia jest 

transparentna, a księgowość nie wzbudza zastrzeżeń. Zwróciła również uwagę na to, iż udział 

Stowarzyszenia w kolejnych przedsięwzięciach przyczynia się znacznie do budowania 

wizerunku publicznego. W swoim sprawozdaniu (Załącznik nr 4) Komisja Rewizyjna wyraziła 



uznanie dla transparentnych oraz rzeczowych działań Zarządu i zwróciła się z wnioskiem do 

Zgromadzenia Walnego o udzielenie gremium absolutorium.  

 

Kolejne Sprawozdanie – Sądu Koleżeńskiego − przedstawił Janusz Mosakowski, oświadczając 

iż nie wpłynęły żadne skargi w minionym roku. (Załącznik nr 5) 

 

W głosowaniu jawnym za działalność w 2017 r. jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi 

i przegłosowano treść stosownej uchwały 2/2018 (Załącznik nr 6) 

 

Przewodniczący Zebrania Walnego dziękując za prezentacje sprawozdań otworzył dyskusję nad 

ich treścią. Mirosław Ossowski zabrał głos pytając, co wpłynęło na tak znaczny wzrost 

opłacanych składek przez członków Stowarzyszenia. Po raz kolejny zostało tu wyrażone uznanie 

dla tak pozytywnej zmiany w budżecie Stowarzyszenia. Wojciech Charkin podkreślił fakt, iż to 

że Stowarzyszenie było „widziane na mieście” w minionym roku musiało znacznie przychylić 

się do tej pozytywnej sytuacji.  

 

W dalszej kolejności Miłosława Borzyszkowska przedstawiła Plany Stowarzyszenia na rok 

2018, a członkowie Zebrania Walnego rozpoczęli dyskusję nad sposobem ich realizacji. 

Najważniejszymi przedsięwzięciami w bieżącym roku niewątpliwie będą obchody 15 rocznicy 

założenia Stowarzyszenia i zaplanowany na październik kolejny Teatr Gotowania. 

Zaproponowane zostały również cykliczne seanse filmowe oparte na twórczości Patrona. 

Przedyskutowano możliwość zorganizowania pokazu i dyskusji dotyczącej ekranizacji powieści 

Güntera Grassa – Szczurzyca. Rozmawiano także o potencjalnych możliwościach przeniesienia 

siedziby Stowarzyszenia do Domu Chodowieckiego oraz o współpracy Stowarzyszenia z innymi 

placówkami. Miłosława Borzyszkowska zasygnalizowała w tym kontekście planowane na 2018 

rok działania Gdańskiej Galerii Güntera Grassa, opierając się na notatce przekazanej przez jej 

kierownik – Martę Wróblewską. 

 

Przewodniczący Zebrania zamykając dyskusję podziękował wszystkim przybyłym na zebranie 

oraz podziękował Zarządowi za zaangażowanie w działalność organizacji. Prezes 

Stowarzyszenia przyłączyła się do tych podziękowań, kierując szczególne podziękowania do 

Leszka Kopcia za sprawne poprowadzenie zebrania, Eweliny Rogala − za dokumentowanie 

spotkania oraz do Komisji Rewizyjnej za budującą opinię dotyczącą pracy Zarządu w ubiegłym 

roku.  

 

 

 

Protokołowała: Ewelina Rogala 


