
PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA GÜNTERA GRASSA W GDAŃSKU  

W DNIU 25 CZERWCA 2020 Roku 
 

Zebranie Walne Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku (SGG) odbyło się w siedzibie 

Gdańskiej Galerii Güntera Grassa (4G), przy ulicy Szerokiej 34/35. Uczestniczyło w nim 

dwanaścioro członków i członkiń SGG, z tego osiem osób znajdowało się w 4G (Lista obecnych: 

Załącznik nr 1), a cztery osoby wzięły udział w spotkaniu online. O godz. 17.30 nie zebrało się 

kworum, zebranie w drugim terminie rozpoczęto o godz. 18. 

 

Spotkanie otworzyła prezes Stowarzyszenia – Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Witając 

zebranych, wymieniła pięć osób, które usprawiedliwiły nieobecność na Walnym Zebraniu (Jerzy 

Kiszkis, Jerzy Kałążny, Anna Czekanowicz, Katarzyna Kucz-Chmielecka i Anna Kowalewska-

Mróz, i podziękowała dyrektorowi Gdańskiej Galerii Güntera Grassa Piotrowi Stasiowskiemu za 

udostępnienie pomieszczenia. Poinformowała ponadto obecnych, że w dalszej części spotkania 

Piotr Stasiowski przedstawi plany dotyczące rozwoju 4G.  

Następnie prezes zaproponowała Leszka Kopcia na przewodniczącego Walnego Zebrania i 

Bogumiłę Cirocką na protokolantkę. W wyniku głosowania jawnego kandydatury zostały przyjęte 

jednogłośnie.  

Przewodniczący Walnego Zebrania po regulaminowym stwierdzeniu prawidłowości jego 

zwołania przedstawił planowany porządek obrad (członkowie SGG przed spotkaniem otrzymali 

mejlem jego projekt, który został uzupełniony przez prezes Stowarzyszenia wnioskiem o nadanie 

tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku Jerzemu Kiszkisowi), 

który przyjęto w wyniku głosowania bez zastrzeżeń w poniższej formie: 

 

1. Powitanie 

2. Wybory przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania Członków 

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. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 

10. Dyskusja 

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi 

12. Wybór prezesa 

13. Wybór członków Zarządu 

14. Wybór członków Komisji Rewizyjnej 

15. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego 

16. Wolne wnioski 

17. Zamknięcie Zebrania 

 

Ponieważ punkty 1, 2, 3 i 4 zostały już zrealizowane, przystąpiono do zatwierdzenia Regulaminu 

Walnego Zebrania oraz wyboru Komisji Wyborczej (KW). Zaproponowane członkinie KW: 

Ewa Rachoń, Joanna Bednarska i Marion Brandt zgodziły się kandydować, a następnie ich 



kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte w głosowaniu jawnym przez uczestników i 

uczestniczki zebrania. W ten sposób Komisja Wyborcza ukonstytuowała się w ww. składzie.  

 

Następnie prezes SGG Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk powiedziała, że tym razem nie 

zaprezentuje ustnie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w ubiegłym roku (2019), 

to bowiem zostało przesłane członkom mejlem kilka dni wcześniej (Załącznik nr 2), ale krótko 

podsumuje całą kadencję ustępującego Zarządu (w składzie: Miłosława Borzyszkowska-

Szewczyk – przewodnicząca, Ewa Rachoń – wiceprzewodnicząca, Marta Turska – skarbnik, 

Ewelina Rogala – sekretarz, Maciej Kraiński – członek), czyli działalność SGG w latach 2017–

2019. Zrobiła to w formie bardzo ciekawej prezentacji komputerowej, którą mogli zobaczyć na 

ekranie zarówno obecni w 4G, jak i uczestniczący w zebraniu online. Po zebraniu prezentacja 

została udostępniona na profilu facebookowym Stowarzyszenia, zatem każdy zainteresowany 

może się z nią zapoznać. Przywołam więc z niej tylko kilka podsumowujących punktów. Otóż 

członkinie i członkowie SGG w ww. latach przygotowali m.in.: cztery publikacje, w których to 

projektach wydawniczych Stowarzyszenie brało udział, cztery wystawy, jubileusz 15-lecia SGG, 

projekt ULTIMO, trzy spotkania integracyjne, dwie promocje książki Günter Grass – 

Odpominania oraz nową stronę internetową. Warto dodać, że np. w roku 2019 w 

przygotowywanych przez SGG wydarzeniach wzięło udział ponad 500 osób, a informacje o tych 

wydarzeniach dotarły do 35 tys. potencjalnie nimi zainteresowanych. W prezentacji wymieniono 

też dotychczasowych i nowych partnerów Stowarzyszenia, a prezes podkreśliła ważność 

współpracy z innymi podmiotami i potrzebę nawiązywania nowych kontaktów. Wspomniała też 

o projektach, których nie udało się zrealizować w 2020 roku z powodu sytuacji epidemicznej i 

postulatach do zrealizowania w następnej kadencji. 

Kończąc swoją prezentację, prezes Stowarzyszenia podziękowała wszystkim członkom SGG za 

zaangażowanie, w tym szczególnie Komisji Rewizyjnej oraz Sądowi Koleżeńskiemu, a także 

członkiniom i członkowi ustępującego Zarządu.  

 

Przewodniczący zebrania podziękował prezes za wyczerpujące sprawozdanie i przekazał głos 

Marcie Turskiej – skarbnik Stowarzyszenia. Marta Turska zaprezentowała skrócony bilans 

finansowy za rok 2019 (Załącznik nr 3). Poinformowała, że przychody Stowarzyszenia w 2019 

roku, w którym SGG uzyskało dofinansowanie do dwóch projektów, wyniosły 19 180 zł (w tym 

składki członkowskie na łączną kwotę 1175 zł, które opłaciło 18 członków z 48), a wydatki – 18 

656,94 zł. Zatem środki pieniężne SGG na 31 grudnia 2019 zamykały się w kwocie 1846,74 zł, 

gdy tymczasem 1 stycznia 2019 stan konta Stowarzyszenia wynosił 1 323,68 zł (wzrost o 

523,06). Zysk netto za rok 2019 opiewa natomiast na kwotę 707,21 zł. Sekretarz podała też stan 

konta na dzień Walnego Zebrania: 2 157,94 zł. Poinformowała ponadto, że w roku 2019 była 

prowadzona pełna księgowość oraz że za rok 2019 zostało złożone pełne sprawozdanie 

finansowe. 

Przewodniczący, dziękując skarbnik za raport, zauważył, że płynność finansowa Stowarzyszenia 

została zachowana i zaproponował zebranym przyjęcie uchwały nr 1/2020 zatwierdzającej bilans, 

uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym (Załącznik nr 4) Następnie poprosił 

o przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, które wcześniej zostało przesłane do Zarządu 

mejlem.  

 

W imieniu Komisji Rewizyjnej w składzie: Mirosław Ossowski (przewodniczący), Andrzej Fac i 

Bożena Ptak, zabrał głos Mirosław Ossowski biorący udział w zebraniu online. W trosce o jakość 



przekazu poprosił prezes o odczytanie sprawozdania tej Komisji (Załącznik nr 5). W 

sprawozdaniu podkreślono i pochwalono dużą aktywność Zarządu SGG w mijającej kadencji. 

Komisja Rewizyjna podsumowała w nim dane ze sprawozdania finansowego, pozytywnie oceniła 

działalność Zarządu SGG i zwróciła się z wnioskiem do uczestników Walnego Zebrania o 

udzielenie Zarządowi absolutorium. Ponadto Mirosław Ossowski wniósł o uaktualnienie danych 

Stowarzyszenia w SGG i zaapelował do członków Stowarzyszenia o regularne opłacanie składek 

członkowskich. 

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego − Mieczysław Abramowicz (przewodniczący), Jerzy Kiszkis i 

Janusz Mosakowski – nie uczestniczyli w Walnym Zebraniu (Jerzy Kiszkis usprawiedliwił swoją 

nieobecność). Prezes poinformowała, że Sąd Koleżeński nie prowadził żadnych spraw w roku 

2019. 

 

Podczas dyskusji nad sprawozdaniami Przewodniczący Zebrania bardzo pozytywnie podsumował 

działalność Zarządu, podkreślając wielką aktywność jego członków, bogactwo pomysłów i 

realizacji, docieranie do dużej liczby odbiorców, w tym użytkowników mediów 

społecznościowych, oraz prowadzenie profesjonalnej księgowości. Prezes, realizując zapowiedź 

sformułowaną w zaproszeniu na zebranie, przekazała opinię Jerzego Kałążnego, który 

usprawiedliwiając nieobecność dodał: „Z zainteresowaniem i podziwem przeczytałem 

sprawozdanie, nie tracąc nadziei, że i mnie uda się kiedyś dołożyć jakąś cegiełkę do Państwa 

dzieła”. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk uzupełniła swoje sprawozdania, prezentując 

najnowszy numer „Rocznika Gdańskiego”, w którym m.in. znalazł się zapis dyskusji prowadzonej 

na UG podczas realizacji projektu ULTIMO oraz dwie recenzje publikacji Pomiędzy obcością a 

swojskością – Obrazowanie nastroju Kaszub. 

Następnie, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium za działalność 

w 2019 roku i przegłosowano treść stosownej uchwały 2/2020 (Załącznik nr 6). 

 

Kolejnym punktem obrad był wybór prezesa Stowarzyszenia Güntera Grassa na kolejną 

kadencję (2020–2023). Ewa Rachoń zgłosiła jako kandydatkę Miłosławę Borzyszkowską-

Szewczyk. W głosowaniu tajnym osób obecnych na zebraniu i internetowym osób 

uczestniczących online otrzymała w sumie 12 głosów, zatem jak ogłosiła Komisja Wyborcza, 

została wybrana jednogłośnie. Zgłoszeni kandydaci na członków Zarządu – Maciej Kraiński, 

Marta Wróblewska, Marta Turska i Bogumiła Cirocka – także zostali jednogłośnie wybrani (w 

głosowaniu tajnym) przez dwanaścioro uczestników Walnego Zebrania. Następnie przystąpiono 

do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Ewa Rachoń, by móc kandydować do tego ciała, 

zrezygnowała z udziału w Komisji Wyborczej (w KW pozostały Joanna Bednarska i Marion 

Brandt). Pozostałymi kandydatami byli Mirosław Ossowski i Leszek Kopeć. Wszyscy oni, w 

głosowaniu tajnym, zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej następującym stosunkiem głosów: 10 

za, 2 wstrzymujące się. Kandydatkami do Sądu Koleżeńskiego były: Alina Kietrys, Monika 

Wolting i Joanna Bednarska (ta ostatnia zrezygnowała z udziału w Komisji Wyborczej, by móc 

kandydować do SK, zatem odbyło się jawne głosowanie, w którym głosy liczyła członkini Komisji 

Wyborczej Marion Brandt wspierana przez wiceprezes SGG poprzedniej kadencji) – zostały 

wybrane 11 głosami za przy jednym wstrzymującym się. Zostały w ten sposób powołane ciała 

statutowe SGG na nową kadencję.  

 



Można było przejść do kolejnego punktu – wolnych wniosków. Ta część spotkania rozpoczęła się 

rozpatrzeniem wniosku Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk o nadanie tytułu Honorowego 

Członka Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku Jerzemu Kiszkisowi. Przypomniała 

uczestnikom spotkania jego sylwetkę i dokonania w bardzo interesujący sposób. Następnie 

zaproponowała podjęcie głosowania nad uchwałą o nadanie mu honorowego członkostwa. 

Uchwała nr 3/2020 (Załącznik nr 7) została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  

Odnosząc się do sytuacji epidemicznej panującej w Polsce, prezes zauważyła, że duża część 

działalności wielu instytucji siłą rzeczą musiała się przenieść do internetu, co ma i negatywne 

skutki – odwołanie wielu wydarzeń, w tym planowanych przez SGG, i pozytywne – np. 

umożliwienie wirtualnego zwiedzania obiektów, które dotąd nie były w ten sposób udostępnione 

(ten temat szerzej omówiła na początku zebrania Ewa Rachoń). Następnie poprosiła o zgłaszanie 

pomysłów dotyczących możliwych działań SGG oraz o wolę do ich współrealizacji.  

Później o działalności gospodarza obiektu, w którym odbywało się Walne Zebranie, Gdańskiej 

Galerii Güntera Grassa, opowiedział jej niedawno powołany dyrektor Piotr Stasiowski.  

 

Przewodniczący Walnego Zebrania na koniec podziękował wszystkim przybyłym do 4G i 

uczestniczącym w spotkaniu online, a także wyraził wdzięczność Zarządowi kierującemu pracami 

SGG w latach 2017–2020 za duże zaangażowanie w działalność organizacji.  

Poprzednia i nowo wybrana Prezes Stowarzyszenia Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 

przyłączyła się do tych podziękowań. W sposób szczególny podziękowała za dotychczasową pracę 

w Stowarzyszeniu jego współinicjatorce i współtwórczyni, członkini Zarządu od początku 

istnienia SGG, Ewie Rachoń. Z podziękowaniami zwróciła się ponadto do Leszka Kopcia – za 

sprawne poprowadzenie Walnego Zebrania, do Ewy Rachoń – za jego dokumentowanie 

fotograficzne, do niżej podpisanej – za dokumentowanie na piśmie, oraz do Komisji Rewizyjnej – 

za budującą opinię dotyczącą pracy Zarządu w poprzedniej kadencji.  

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Güntera Grassa w kadencji 2020–2023: prezes – Miłosława 

Borzyszkowska, wiceprezes – Maciej Kraiński, skarbnik – Marta Turska, sekretarz – Bogumiła 

Cirocka, członek – Marta Wróblewska.   

 

Załączniki 

Załącznik nr 1 LISTA OBECNYCH 

Załącznik nr 2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA 

GÜNTERA GRASSA ZA ROK 2019 

Załącznik nr 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Załącznik nr 4 Uchwała 1/2020 o zatwierdzeniu bilansu 

Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ 

Załącznik nr 6 Uchwała 2/2020 o udzieleniu absolutorium Zarządowi 

Załącznik nr 7 Uchwała 3/2020 o nadaniu tytułu Członka Honorowego Jerzemu Kiszkisowi 

 

Protokołowała: Bogumiła Cirocka 

Zatwierdził: przewodniczący Walnego Zebrania SGG  

Leszek Kopeć 


