
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA GÜNTERA GRASSA W GDAŃSKU  

W DNIU 29 KWIETNIA 2019 R. 
 

Zebranie Walne Stowarzyszenia Güntera Grassa odbyło się w siedzibie Gdańskiej Galerii 

Güntera Grassa, przy ulicy Szerokiej 34/35. W zebraniu uczestniczyło 14 osób (Lista obecnych: 

Załącznik nr 1). O godz. 17.30 nie zebrało się kworum. W oczekiwaniu na drugi termin ustalony 

na godz. 18.00 Marta Wróblewska, kierownik 4G, oprowadziła po wystawie FEMINAŁ / THE 

WOMENAL (Wernisaż wystawy miał miejsce 27.04.2019 o godz. 18.00). 

 

Spotkanie otworzyła w drugim terminie o 18.00 prezes Stowarzyszenia  ̶  Miłosława 

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

nieobecność i przedstawiła nową członkinię Stowarzyszenia, Bogumiłę Cirocką, obecną na 

zebraniu. Następnie poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych w ostatnim czasie 

członków Stowarzyszenia: Wojciecha Charkina oraz Floriana Staniewskiego. Prezes 

zaproponowała Leszka Kopcia na przewodniczącego Zebrania Walnego i Martę Turską na 

protokolantkę. W wyniku głosowania jawnego kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.  

 

Następnie nowo wybrany Przewodniczący przedstawił następujący porządek zebrania: 

 

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 za rok 2018 

9. Udzielenie absolutorium Zarządowi 

10. Plany działalności na rok 2019 

11. Dyskusja wokół planów działalności Stowarzyszenia w roku 2019  

12. Wolne wnioski 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Prof. Mirosław Ossowski zgłosił do porządku dodatkowy punkt dotyczący wyborów 

uzupełniających na członka Komisji Rewizyjnej. Uzupełniony o ten punkt porządek obrad 

przyjęto w wyniku głosowania jawnego bez zastrzeżeń. 

 

Następnie Przewodniczący Zebrania oddał głos Prezes Stowarzyszenia, która zaprezentowała 

sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 (Załącznik nr 2). 

 

Zarząd w roku 2018 obradował czterokrotnie (27.02, 26.03, 29.05 i 24.10), dwukrotnie w 

zebraniach Zarządu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej. Zebrania dotyczyły przede 

wszystkim przygotowań do promocji książki Günter Grass − Odpominania/Entinnerungen w 

Filii Gdańskiej WiMBP, obchodów 15-lecia SGG i XV edycji Teatru gotowania wedle Güntera 



Grassa w dniu 16.10.2018, planowanego pokazu filmu Szczurzyca oraz wpływu przepisów 

RODO na działalność Stowarzyszenia.  

 

W 2018 roku Stowarzyszenie przyjęło 2 nowych członków – Tomasza Fopke i prof. Jerzego 

Kałążnego, w 2019 roku dołączyły kolejne członkinie, prof. Ewa Nawrocka, Bogumiła Cirocka 

oraz prof. Monika Wolting. W roku 2018 składki opłaciło 11 członków. W nowy rok weszliśmy 

ze stanem konta 1323,68 zł.  

 

Następnie prezes omówiła poszczególne wydarzenia, które miały miejsce w roku 2018.  

 

JUBILEUSZ XV-LECIA STOWARZYSZENIA 

 

16 października 2018 miały miejsce obchody jubileuszu XV-lecia Stowarzyszenia Güntera 

Grassa oraz XV Teatr Gotowania wedle Güntera Grassa Smaki pamięci − pamięć smaków, na 

które do Tawerny Mestwin przybyło ok. 60 członków i sympatyków Stowarzyszenia. W czasie 

uroczystości Ewa Adamska, Kierownik Referatu Ds. Mecenatu Kultury wręczyła Medale 

Prezydenta Miasta Gdańska redaktorom Gdańskiej Encyklopedii Güntera Grassa, prof. Markowi 

Jaroszewskiemu i prof. Mirosławowi Ossowskiemu.  

Spektakl literacko-kulinarny przygotowali i poprowadzili Maciej Kraiński (zarazem autor 

scenariusza), Jerzy Kiszkis i Florian Staniewski, oprawę muzyczną zapewnił Cezary Paciorek, 

zaś kulinarną Maciej Kraiński i Kazimiera Zajączkowska, właścicielka Tawerny Mestwin. 

Projekt graficzny plakatu i zaproszenia opracowała Agata Setlak, dokumentację fotograficzną 

przygotowali Ewelina Rogala i prof. Mieczysław Ronkowski. W przygotowanie jubileuszu 

zaangażowani byli wszyscy członkowie Zarządu.  

 

WYSTAWA GÜNTER GRASS A KASZUBY W 4G 

 

Do końca stycznia 2018 roku w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa można było obejrzeć wystawę 

Günter Grass a Kaszuby/i , której partnerowało Stowarzyszenie. Wystawa prezentowała prace 

artystów gdańskich: Piotra Józefowicza, Jacka Kornackiego, Doroty Nieznalskiej, Anny 

Orbaczewskiej, Krzysztofa Wróblewskiego, Michała Szlagi, Krzysztofa Topolskiego, Anny 

Włodarskiej i Wojciecha Zamiary, inspirowane twórczością Grassa, poprzedzone plenerem na 

Kaszubach i objazdem szlakiem literackim Grassa po Kaszubach. Kurator wystawy – Marta 

Wróblewska, projekt i opieka merytoryczna – Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Wystawie 

towarzyszył trójjęzyczny katalog (polsko-angielsko-kaszubskojęzyczny), wydany w Serii A 

"Grass Plus" Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. 

 

PROMOCJA KSIĄŻKI 

 

W kwietniu 2018 w Filii Mariackiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się 

promocja książki Günter Grass – Odpominania / Entinnerungen, przy udziale Bożeny Ptak, prof. 

Leszka Żylińskiego, czytającego fragmenty książki Jerzego Kiszkisa i moderującej rozmowę 

Miłosławy Borzyszkowska-Szewczyk. 

 

PUBLIKACJE 

 



W roku 2018 nakładem Instytutu Kaszubskiego ukazały się publikacje, których partnerem 

projektu wydania było Stowarzyszenie. Są to: tom pokonferencyjny Gedania Cassubia – 

kaszubskość Gdańska (red. M. Borzyszkowska-Szewczyk, Cezary Obracht-Prondzyński) oraz 

przewodnik historyczno-literacki Kaszubski Wanożnik po Gdańsku. Znaki i miejsca w przestrzeni 

kulturowej Miasta (M. Borzyszkowska-Szewczyk, Bogumiła Cirocka i C. Obracht-Prondzyński); 

projekt graficzny Anita Wasik. W obydwu publikacjach istotne miejsce zajmują odwołania do 

twórczości i działalności Güntera Grassa. 

 

PROJEKTY W TOKU 

 

W ramach praktyk tłumaczeniowych studenci filologii germańskiej (w 2018 roku Martyna 

Stanulewicz i Patrycja Ulan, obecnie Kamila Gryguś i Aleksandra Sztabnik) realizują w 

Stowarzyszeniu pod opieką Marty Turskiej projekt tłumaczenia na język polski ścieżki 

dźwiękowej adaptacji filmowej powieści Szczurzyca.  

 

W ramach projektu Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej, realizowanego przez Institut für 

Film-, Theater-, Medien- und Kulturwissenschaft na Johannes Gutenberg Universität w 

Moguncji/Mainz we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej przygotowywana jest 

wystawa fotografii Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub, która 

pokazana zostanie w 2019 w Moguncji i Gdańsku oraz dwujęzyczny katalog wystawy. 

Stowarzyszenie jest partnerem projektu. W jego ramach w dniu 10 maja 2018 roku odbyły się 

warsztaty Günter Grass a kaszubskość dla studentów antropologii kulturowej Johannes 

Gutenberg-Universität in Mainz oraz filologii germańskiej UG. Prowadziła je M. 

Borzyszkowska-Szewczyk. W ramach tego projektu prezes przebywała w semestrze zimowym w 

Moguncji jako visiting profesor. 

 

WYKŁADY 

Członkowie Stowarzyszenia reprezentowali nasze grono na niwie publicznej. M. Borzyszkowska 

wygłosiła dwa wykłady: Dokąd i jak zmierza rak? Motyw raka w twórczości Güntera Grassa na 

popularnonaukowej konferencji Rak na wspak – motyw raka w kulturze i naturze w Muzeum 

Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej (Wejherowo, 8 czerwca 2018) oraz Günter 

Grass a kaszubszczyzna. Literackie obrazy pisarza z Wrzeszcza w ramach ogólnowydziałowego 

w ramach otwartego interdyscyplinarnego wykładu monograficznego na UG Cassubia Gedania − 

Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdańska (22 października 2018). 

 

FINANSOWANIE 

 

Spotkanie jubileuszowe i spektakl Smaki pamięci – pamięć smaków zrealizowano w ramach 

grantu, który przyznał w 2018 roku Departament Kultury Urzędu Miasta Gdańska. Wniosek 

złożony wraz z Instytutem Kaszubskim i Pracownią Badań nad Narracjami Pogranicza UG 

otrzymał dotację w wys. 6500 zł (1500 zł mniej niż wnioskowano). Wniosek rozliczał Instytut 

Kaszubski, który prowadzi stałą księgowość i sekretariat.  

 

POŻEGNANIA  

 



W pierwszych tygodniach 2019 roku odeszło dwóch aktywnych członków Stowarzyszenia: 

Wojciech Charkin, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (8.01.2019), oraz 

Florian Staniewski, aktor zaangażowany w kolejne odsłony Teatru Gotowania (13.03.2019).  

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli członkowie Zarządu Ewa Rachoń i Maciej 

Kraiński. Maciej Kraiński, Marta Turska i Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk wzięli udział w 

spotkaniu poświęconym pamięci Wojciecha Charkina na Akademii Sztuk Pięknych w dniu 20 

marca 2019 r.  

 

W imieniu Stowarzyszenia prezes zamieściła wpis w księdze kondolencyjnej tragicznie zmarłego 

w dniu 14 stycznia Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. 

 

VARIA 

 

Restauracja Villa Eva, w której organizowaliśmy kilka lat temu Teatr Gotowania, zwróciła się do 

Macieja Kraińskiego z prośbą o przygotowanie propozycji inspirowanych twórczością Güntera 

Grassa, które zamierza wprowadzić do karty dań.  

 

W dniu 4 stycznia 2019 roku odbyło się w Tawernie Mestwin spotkanie koleżeńskie; wzięli w 

nim udział Anna Kowalewska-Mróz, Mirosław Ossowski oraz Miłosława Borzyszkowska-

Szewczyk.  

 

Działa profil facebookowy, który prowadzą M. Borzyszkowska i Ewa Rachoń. Strona 

internetowa Stowarzyszenia jest w trakcie przenoszenia na nowy serwer.  

 

Kończąc sprawozdanie prezes podziękowała w imieniu Zarządu wszystkim członkom 

Stowarzyszenia i Partnerom za współdziałanie, spotkania i wsparcie w mijającym roku, a także – 

w imieniu własnym – członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego za 

współpracę. Podkreśliła, że dzięki kooperacji osób i instytucji Stowarzyszenie może wypełniać 

swoje zadania statutowe.  

 

Przewodniczący zebrania podziękował Prezes za wyczerpujące sprawozdanie gratulując przy tym 

Zarządowi, że Stowarzyszenie działa w sposób bardzo widoczny, tak różnorodny i efektywny. 

Wkrótce potem Leszek Kopeć przekazał głos Marcie Turskiej – Skarbnikowi Stowarzyszenia. 

 

Marta Turska zaprezentowała skrócony bilans finansowy za rok 2018 (załącznik nr 3). W tym 

miejscu po raz kolejny podkreślono wagę terminowego uiszczania składek przez Członków 

Stowarzyszenia. Skarbnik omówiła wpływy i wydatki Stowarzyszenia, roczne rozliczenie 

finansowe, związane z tym sprawy księgowe, konieczność skorzystania z usług biura 

rachunkowego (wynika to z wymaganego przez urzędy skarbowe składania drogą elektroniczną 

sprawozdań w formacie XML, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz 

przedstawiła obecny stan konta Stowarzyszenia (na dzień 29.04.19): 1316,78 zł. Skarbnik 

omówiła wydatki związane z opłatami bankowymi w roku 2018 i poinformowała o renegocjacji 

warunków prowadzenia konta z PEKAO SA w marcu 2019.  

 

Przewodniczący podziękował skarbnikowi za raport, następnie zaś poprosił prof. Mirosława 

Ossowskiego o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.  

 



W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna w składzie: Mirosław Ossowski – przewodniczący, 

oraz Andrzej Fac − sekretarz, odniosła się do działalności Zarządu, stwierdzając, że działalność 

Stowarzyszenia cechuje różnorodność, obejmuje ona popularyzację i dokumentowanie 

twórczości Güntera Grassa, a tym samym odpowiada założeniom statutowym.  

 

Następny punkt sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczył sprawozdania finansowego. 

Stwierdzono w nim, że sprawy finansowe są prowadzone poprawnie, zwracając jednakże uwagę 

na brak w sprawozdaniu danych dotyczących środków Stowarzyszenia w gotówce. Następnie zaś 

Komisja poprosiła o uzupełnienie informacji o liczbie członków oraz o ustalenie zaległości z 

tytułu nieopłaconych składek w 2018 roku. Komisja podkreśliła istotność opłacania składek dla 

działalności Stowarzyszenia.  

 

Kończąc sprawozdanie (Załącznik nr 4) Komisja Rewizyjna zwróciła się z wnioskiem do 

Zgromadzenia Walnego o udzielenie absolutorium zarządowi. 

 

Skarbnik Marta Turska odniosła się do sprawozdania Komisji Rewizyjnej stwierdzając, że stan 

kasy jest zerowy, a składki, które otrzymała w gotówce, pokryły wydatki stowarzyszenia 

związane z jubileuszem XV-lecia Stowarzyszenia w dn. 16.10.2018. 

 

Kolejne Sprawozdanie – Sądu Koleżeńskiego − przedstawił Janusz Mosakowski, oświadczając, 

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

 

Przewodniczący Zebrania Walnego dziękując za prezentację sprawozdań otworzył dyskusję nad 

ich treścią, następnie zaproponował przejście do kolejnego punktu obrad, a więc do głosowania 

nad udzieleniem absolutorium.  

 

W głosowaniu jawnym trzy osoby (członkowie Zarządu) wstrzymały się od glosowania, 

natomiast 11 głosowało zarówno za zatwierdzeniem bilansu sporządzonego na dzień 

31.12.2018r. (uchwała nr 1/2019, załącznik nr 6), jak i za udzieleniem absolutorium Zarządowi 

(uchwała nr 2/2019, załącznik nr 7). 

 

Kolejnym punktem spotkania były plany Stowarzyszenia na rok 2019. Prezes przedstawiła je w 

układzie chronologicznym: 

 

STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA:  

Z powodu wzrostu cen zmieniony został hosting strony z nazwa.pl na lh.pl. Nowa strona, oparta 

o wordpress, zawierać będzie wszystkie treści za starej strony, w miarę możliwości uzupełnione o 

historię Stowarzyszenia oraz o stronę poświęconą postaci i twórczości Güntera Grassa. Koszty 

związane ze stroną w br. wyniosą ok. 220 zł. Przeniesienia zgodził się dokonać bezkosztowo 

Andrzej Szewczyk.  

 

18 MAJA  

W ramach Nocy Muzeów Stowarzyszenie Palma przygotowuje Noc Wrzeszcza wokół 

performance #będziemybębnić i postaci Oskara Matzeratha. W ramach tego wydarzenia prezes 

Stowarzyszenia wygłosi o godz. 13.00 wykład Güntera Grassa zabawy i gry z (przeciw)pamięcią 

w Bibliotece pod Kotem i Myszą, ul. Lelewela 21/22.  



 

30 MAJA  

Wykład prezes Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk Grass a kaszubszczyzna w Getyndze na 

zaproszenie tamtejszego Stowarzyszenia Polska-Niemcy. 

 

CZERWIEC 

Planujemy koleżeńskie spotkanie wyjazdowe w Waplewie, w Muzeum Tradycji Szlacheckiej, 

placówce prowadzonej przez Macieja Kraińskiego. W najbliższym czasie ustalony zostanie 

termin spotkania.  

 

26 CZERWCA  

Wernisaż wystawy Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei / Pomiędzy 

swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub. 

w centrum wystawienniczym Schule des Sehens Uniwersytetu im. Johannesa Gutenberga w 

Moguncji. Wystawa jest wynikiem wspomnianego już projektu realizowanego przez Instytut 

Badań nad Filmem, Teatrem, Mediami i Kulturą na Uniwersytecie w Moguncji we współpracy z 

Instytutem Filologii Germańskiej (Pracownią Badań nad Narracjami Pogranicza) UG. 

Stowarzyszenie jest partnerem projektu. To Günter Grass wprowadził do świadomości 

niemieckiej Kaszuby i Kaszubów.  

 

3 LUB 4 PAŹDZIERNIKA NA UG 

Wernisaż wystawy Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub. 

Wernisaż gdański włączony zostanie w projekt Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska, 

którego SGG jest partnerem od 2017 roku. Planowane jest zorganizowanie kolejnych wydarzeń 

wokół tego projektu, m.in. debata Pomiędzy swojskością a obcością. Odkrywanie kaszubskości 

Gdańska, a także związane tematycznie dwa lub trzy wykłady otwarte na UG (planowane 

złożenie wniosku do Urzędu Miasta w maju na mały grant lub II transzę konkursu grantowego 

Departamentu Kultury). 

 

 

16 PAŹDZIERNIKA 

Przegląd filmów-ekranizacji powieści Güntera Grassa połączony z dyskusją. Blaszany bębenek, 

Wróżby kumaka, fragmenty Szczurzycy (nad tłumaczeniem całości ścieżki dźwiękowej 

Szczurzycy w ramach praktyk studenckich czuwa Marta Turska). Pokaz połączony będzie z 

debatą Od zaangażowanej literatury do recepcji ekranizacji. Zyski – straty – niedosyty. 

Planowane jest złożenie projektu do konkursu Grassomanii. Idea przedstawiona na spotkaniu w 

UM spotkała się wstępnie z zainteresowaniem.  

W programie znajduje się też projekt niezrealizowany w roku ubiegłym: prezentacja spektaklu 

Bożeny Ptak z 2017 roku połączona z rozmową o możliwościach wykorzystania twórczości GG 

w dydaktyce. W miarę możliwości realizacja na UG w 2019 roku. 

 

Dr Joanna Bednarska-Kociołek z Uniwersytetu Łódzkiego zgłosiła chęć zorganizowania 

warsztatów dla studentów UŁ i UG związanych z twórczością Güntera Grassa, połączonych z 

objazdem studyjnym, do którego zamierza zaprosić także partnera niemieckiego. Temat mógłby 

wstępnie dotyczyć porównania obrazu gdańskiej wielokulturowości w twórczości Güntera Grassa 

i modelu wielokulturowości łódzkiej (Lodzer Mensch). Dr Bednarska-Kociołek szuka 

możliwości złożenia wniosku na ten projekt. 



 

W 2019 roku ukaże się drukiem monografia Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, w której 2 

podrozdziały poświęcone są recepcji twórczości Güntera Grassa w autobiografiach Żydów 

gdańskich oraz kontaktom pisarza z gdańskimi Żydami (przede wszystkim relacji z Erwinem 

Lichtensteinem). Również w 2019 roku planowany jest druk w Oxford German Studies artykułu 

Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk o motywie Damroki w Turbocie i Szczurzycy. 

Przyjęto do druku do „Freipass” artykuł Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk o Grassa obrazie 

kaszubszczyzny. Natomiast w grudniowym „Przeglądzie Politycznym” ukazał się esej Miłosławy 

Borzyszkowskiej-Szewczyk Gdańsk Grassa, a w kwietniowych „Rejsach” wywiad dotyczący 

„Kaszubskiego Wanożnika”, przeprowadzony przez red. Barbarę Szczepułę, w którym prezes 

wspomina też działalność Stowarzyszenia, w tym Teatr Gotowania. 

 

A ponadto w roku 2022 Gdańskie Towarzystwo Naukowe będzie obchodzić jubileusz 100-lecia. 

Dr Borzyszkowska-Szewczyk została zaproszona wraz ze Stowarzyszeniem i Pracownią Badań 

nad Narracjami Pamięci Pogranicza, aby wprowadzić punkt do programu jubileuszu. Ponieważ to 

będzie również 95 rocznica urodzin Güntera Grassa, warto pomyśleć najpóźniej w tej 

perspektywie o konferencji grassoznawczej bądź o warsztatach dla doktorantów (10 lat po 

poprzednich). Jako SGG moglibyśmy w tej sposób wzbogacić program. 

 

Planowane przez Martę Wróblewską i Miłosławę Borzyszkowską-Szewczyk wydanie polskiego 

tłumaczenia wyboru korespondencji GG i Erwina Lichtensteina, Grassa cicerone w środowisku 

gdańskich Żydów, którego monografia o międzywojennej historii Gdańskiej Gminy 

Synagogalnej stanowiła tworzywo literackie dla jednego z wątków Z dziennika ślimaka, zostało 

przełożone na rok 2020.  

 

W najbliższym czasie w internetowym wydaniu Gedanopedii ukaże się artykuł poświęcony 

Stowarzyszeniu Güntera Grassa w Gdańsku autorstwa Agnieszki Kallas, związanej zawodowo z 

Instytutem Filologii Germańskiej UG.  

 

Na tym zakończono omawianie planów Stowarzyszenia na kolejny rok i w dalszej perspektywie.  

 

Kolejnym punktem obrad były wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Prezes 

przedstawiła kandydaturę Bożeny Ptak, która nie mogła dotrzeć na zebranie ze względu na 

wyjazd zagraniczny, ale udzieliła zgody na zgłoszenie jej kandydatury. Miłosława 

Borzyszkowska podkreśliła jej doświadczenie i kompetencje jako wieloletniego aktywnego 

członka, członka zarządu oraz prezesa gdańskiego oddziału Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, 

wskazując, jak ważną pomocą dla Zarządu było doświadczenie Wojciecha Charkina i znajomość 

prawnej strony funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce. Mirosław Ossowski zgłosił zastrzeżenie 

twierdząc, że Bożena Ptak jest stosunkowo nowym członkiem Stowarzyszenia, i jego zdaniem 

prezes nie powinien sam zgłaszać kandydatów na członków komisji rewizyjnej, której zadaniem 

jest kontrola i ocena pracy zarządu. W odpowiedzi podniosły się głosy (m.in. Leszek Kopeć, Ewa 

Rachoń), że Bożena Ptak ma duże doświadczenie i kompetencje w tym zakresie wynikające z jej 

działalności na różnych polach. Prof. Ossowski zaproponował kandydaturę Janusza 

Mosakowskiego, który jednakże odmówił kandydowania jako członek Sądu Koleżeńskiego.  

 

Na wniosek Ewy Rachoń Przewodniczący zaproponował głosowanie jawne nad uzupełnieniem 

składu Komisji. Zgromadzenie jednomyślnie przystało na tę formę. Walne zebranie jednogłośnie 



przyjęło kandydaturę Bożeny Ptak. Komisja Rewizyjna w uzupełnionym składzie ukonstytuuje 

się na najbliższym spotkaniu. Mirosław Ossowski stwierdził, iż jest w niezręcznej sytuacji jako 

przełożony skarbnika oraz prezes Stowarzyszenia w ich życiu zawodowym, wobec czego uważa, 

że nie powinien być przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.  

 

W ramach wolnych wniosków zabrała głos Marta Wróblewska. Poinformowała o otwartym 

naborze wniosków na realizację projektów w ramach „Grassomanii”. Tegoroczna „Grassomania” 

wpisuje się w ogólnopolski „Rok antyfaszystowski”. Wnioski na wykłady, spotkania, koncerty, 

publikacje itd. mogą składać osoby prywatne lub instytucje. Obowiązuje uproszczona procedura 

przyznawania wsparcia finansowego. 4G nie jest w stanie zapewnić wsparcia organizacyjnego, a 

jedynie finansowe. W sprawie wniosków należy zwracać się bezpośrednio do Marty 

Wróblewskiej. Składać je można do końca listopada br. W dyskusji uznano, że informację warto 

przekazać na stronę internetową Wydziału Filologicznego UG.  

 

W ramach wolnych wniosków prezes poinformowała, iż omówiła w Departamencie Kultury 

Urzędu Miasta Gdańska możliwość ubiegania się o przekazanie 30 egzemplarzy Gdańskiej 

Encyklopedii Güntera Grassa na cele promocyjne, które można wykorzystać jako np. nagrody. 

 

W odpowiedzi na pytanie Macieja Kraińskiego Marta Wróblewska podzieliła się swoją wiedzą 

na temat Domu Chodowieckiego i Grassa. Zgodnie z jej stanem wiedzy opóźnia się remont 

budynku, niemniej gromadzone są eksponaty, m.in. poszerzana kolekcja dzieł Chodowieckiego, a 

także planowany jest konkurs na ekspozycję stałą. Dom Chodowieckiego i Grassa w 2019 roku 

został włączony w strukturę Gdańskiej Galerii Miejskiej. 

 

Prezes poinformowała o zapytaniu magistrantki Wydziału Historycznego dotyczącym twórczości 

i recepcji Güntera Grassa. Informacji zgodzili się udzielić studentce Andrzej Fac i Janusz 

Mosakowski.  

 

Przewodniczący Zebrania zamykając dyskusję podziękował wszystkim przybyłym na zebranie 

oraz podziękował Zarządowi za zaangażowanie w działalność organizacji. 

 

Prezes Stowarzyszenia przyłączyła się do podziękowań, kierując szczególne podziękowania do 

Leszka Kopcia za sprawne poprowadzenie zebrania, Marty Wróblewskiej – za udostępnienie 

pomieszczeń Galerii na zebranie oraz kuratorskie oprowadzenie po wystawie Feminał, Marty 

Turskiej − za protokołowanie spotkania oraz do Komisji Rewizyjnej za opinię dotyczącą pracy 

Zarządu w ubiegłym roku. Podkreśliła, że dorobek Stowarzyszenia buduje nie tylko Zarząd, ale i 

jego członkowie, zapraszając wszystkich członków do aktywnego współtworzenia programu 

działalności. 

Protokołowała Marta Turska 

 


