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SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA GÜNTERA GRASSA  

ZA ROK 2018 

(stan 13.4.2019) 

 

W roku 2018 mieliśmy okazję podsumować 15 lat działalności Stowarzyszenia. Zarząd w 
składzie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (prezes), Ewa Rachoń (wiceprezes), Marta Turska 
(skarbnik), Ewelina Rogala (sekretarz) oraz Maciej Kraiński (członek Zarządu) obradował w tym 
okresie czterokrotnie − 27 lutego, 26 marca,  29 maja oraz 24 października. Dwukrotnie w 2018 
roku uczestniczyli w zebraniach Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej. 
 
Zebrania w lutym i marcu dotyczyło przede wszystkim przygotowania promocji książki Günter 

Grass − Odpominania/Entinnerungen w Filii Gdańskiej WiMBP. Zebranie w maju poświęcone 

było trzem tematom: przygotowaniom obchodów 15-lecia SGG oraz 15 edycji Teatru 

gotowania wedle Güntera Grassa w dniu 16 października, planowanemu pokazowi filmu 

Szczurzyca oraz wpływowi przepisów RODO na działalność Stowarzyszenia. 24 października 

spotkaliśmy się w celu podsumowania przebiegu obchodów jubileuszu i ustalenia działań na 

kolejne tygodnie. 

Do naszego grona przyjęliśmy w 2018 roku 2 nowych członków – Tomasza Fopke i prof. 

Jerzego Kałążnego. Kolejną członkinię, prof. Ewę Nawrocką, powitaliśmy oficjalnie w naszym 

gronie na pierwszym zebraniu Zarządu w 2019 r.  

W roku 2018 składki opłaciło 11 członków. W nowy rok weszliśmy ze stanem konta 948,53 zł.  

JUBILEUSZ XV-LECIA STOWARZYSZENIA 

Tradycyjnym spotkaniem w dniu 16 października połączyliśmy kilka okazji: W rocznicę urodzin 

Güntera Grassa miały miejsce obchody jubileuszu XV-lecia Stowarzyszenia Güntera Grassa 

oraz XV Teatr Gotowania wedle Güntera Grassa Smaki pamięci − pamięć smaków. Kolejny raz 

spotkaliśmy się w licznym (ok. 60 osób) gronie członków i sympatyków Stowarzyszenia w 

Tawernie Mestwin. Po powitaniu gości przez prezes i podzieleniu się jubileuszowymi 

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

Prezydenta Miasta Gdańska redaktorom Gdańskiej Encyklopedii Güntera Grassa, prof. 

Markowi Jaroszewskiemu i prof. Mirosławowi Ossowskiemu. Przeprosiła za nieobecność 

Prezydenta Miasta Gdańska, który przyjął zaproszenie na jubileusz, lecz w ostatniej chwili 

zatrzymały go obowiązki służbowe. W imieniu odznaczonych wypowiedział się Mirosław 

Ossowski, a następnie wzniesiono toast za żywych i umarłych. Spektakl literacko-kulinarny 

poprowadziła wypróbowana trupa aktorska w składzie Maciej Kraiński (zarazem autor 

scenariusza), Jerzy Kiszkis i Florian Staniewski, muzycznie dopowiedział Cezary Paciorek. W 

menu spotkania, skomponowanym przez Macieja Kraińskiego wraz z Kazimierzą 

Zajączkowską, właścicielką Tawerny Mestwin, znalazły się łopatka barania z fasolką i 

gruszkami, zupa z dorsza i kuch z kruszonką. 
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W przygotowanie jubileuszu zaangażowany był cały zarząd. Projekt graficzny plakatu i 

zaproszenia opracowała Agata Setlak. Dokumentację fotograficzną przygotowali Ewelina 

Rogala i prof. Mieczysław Ronkowski. 

 

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 to projektu byliśmy partnerem. Wystawa prezentowała prace 

artystów gdańskich inspirowane ich spotkaniem z twórczością Grassa, poprzedzone plenerem 

na Kaszubach i objazdem szlakiem literackim Grassa po Kaszubach w dniu 20 sierpnia 2017 

roku. Do grona twórców należą: Piotr Józefowicz, Jacek Kornacki, Dorota Nieznalska, Anna 

Orbaczewska, Krzysztof Wróblewski, Michał Szlaga, Krzysztof Topolski, Anna Włodarska i 

Wojciech Zamiara. Kuratorem wystawy była Marta Wróblewska, projekt zainicjowała i 

odpowiedzialna była za opiekę merytoryczną Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Wystawie 

towarzyszył trójjęzyczny katalog (polsko-angielsko-kaszubskojęzyczny), który ukazał się w Serii 

A Gdańskiej Galerii Güntera Grassa. 

 

PROMOCJA KSIĄŻKI 

 

W kwietniu 2018 roku promowaliśmy w Filii Mariackiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej na zaproszenie jej kierownika, Zbigniewa Walczaka, tom Günter Grass – 

Odpominania / Entinnerungen. O książce rozmawiali Bożena Ptak, prof. Leszek Żyliński oraz 

Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, która moderowała spotkanie i przygotowała prezentację 

multimedialną. Fragmenty esejów-wspomnień odczytał Jerzy Kiszkis. Spotkanie stanowiło 

także okazję do wspomnień: refleksją podzielili się m.in. Andrzej Fac i Zbigniew Walczak. 

 

PUBLIKACJE 

 

W ramach projektu Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska, którego partnerem jest 

Stowarzyszenie Güntera Grassa, w roku 2018 ukazały się nakładem Instytutu Kaszubskiego 

dwie publikacje. 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, 

autorstwa M. Borzyszkowskiej-Szewczyk, Bogumiły Cirockiej i C. Obracht-Prondzyńskiego; 

projekt graficzny opracowała Anita Wasik, kierownik Pracowni Projektowania dla Kultury na 

Akademii Sztuk Pięknych. W obydwu publikacjach istotne miejsce zajmują odwołania do 

twórczości i działalności Güntera Grassa. 

 

PROJEKTY W TOKU 

 

W ramach praktyk tłumaczeniowych studenci filologii germańskiej realizują projekt 

tłumaczenia ścieżki dźwiękowej adaptacji filmowej powieści Szczurzyca, który koordynuje i 

nad którym sprawuje opiekę merytoryczną z ramienia Stowarzyszenia Marta Turska. Praktykę 
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w Stowarzyszeniu związaną z powyższym odbywały w 2018 roku Martyna Stanulewicz i 

Patrycja Ulan, obecnie Kamila Gryguś i Aleksandra Sztabnik. 

 

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. Obrazy nastrojowe Kaszub, która 

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

Stowarzyszenie jest partnerem projektu. 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. 

 

FINANSOWANIE 

 

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

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

Wniosek złożyliśmy wraz z Instytutem Kaszubskim i Pracownią Badań nad Narracjami 

Pogranicza UG; otrzymaliśmy dotację w wys. 6500 zł (1500 zł mniej niż wnioskowaliśmy). 

Wniosek rozliczał Instytut Kaszubski. 

 

POŻEGNANIA  

 

W pierwszych tygodniach 2019 roku pożegnaliśmy dwóch naszych aktywnych członków. W 

dniu 8 stycznia odszedł Wojciech Charkin, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

a w 13 marca Florian Staniewski – aktor od początku zaangażowany w kolejne odsłony Teatru 

Gotowania. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli członkowie Zarządu Ewa Rachoń i 

Maciej Kraiński. W gronie Maciej Kraiński, Marta Turska i Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 

wzięliśmy 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.  

 

Członkowie Stowarzyszenia reprezentowali nasze grono na niwie publicznej. Oprócz 

zaangażowania wyżej wymienionych osób w promocję książki i organizację spotkania 
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jubileuszowego, 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). 

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

internetowa Stowarzyszenia jest w trakcie przenoszenia na nowy serwer.  

 

----------- 

Dziękujemy jako Zarząd wszystkim członkom Stowarzyszenia i Partnerom za współdziałanie w 

mijającym roku, za spotkania, inspiracje oraz wszelakie wsparcie. W imieniu własnym – 

szczególne słowa podziękowania za zaangażowanie kieruję w stronę członków Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Dzięki współpracy osób i instytucji 

Stowarzyszenie może wypełniać swoje zadania statutowe. 

 

oprac. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 


