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GÜNTER GRASS
odwiedzi∏ Gdaƒsk
Urodzony w Gdaƒsku laureat Literackiej Nagrody Nobla
odwiedzi∏ Gdaƒsk na poczàtku czerwca 2003 r. Wizyta pisarza
zwiàzana by∏a z otwarciem wystawy jego grafik zatytu∏owanej
„Güntera Grassa potrzeba widzenia”.

Na

wystaw´ sk∏ada si´ 77 grafik
z cyklu „Calcutta”, b´dàcych
w∏asnoÊcià Senatu Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema i 69 rysunków Grassa b´dàcych w∏asnoÊcià Muzeum Narodowego w Gdaƒsku. Ca∏a wystawa jest
prezentowana publicznoÊci w Pa∏acu Opatów, mieszczàcym oddzia∏ sztuki wspó∏czesnej Muzeum Narodowego w Gdaƒsku. Uroczyste otwarcie wystawy
z udzia∏em artysty nastàpi∏o 2 czerwca.
B´dzie ona prezentowana do koƒca
czerwca. Zapoznanie si´ gdaƒskich mi∏oÊników pisarza z jego twórczoÊcià plastycznà sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki nawiàza-

niu z Bremà wspó∏pracy partnerskiej
w dziedzinie kultury. Wystawa odwiedzi,
po Gdaƒsku, tak˝e Ryg´ i Brem´. Warto
zaznaczyç, ˝e partnerami w organizowaniu peregrynacji dzie∏ noblisty po trzech
hanzeatyckich miastach sà: Fundacja
Güntera Grassa z Bremy, Dom Grassa
z Lubeki i znajdujàce si´ w tym samym
mieÊcie Centrum Henryka i Tomasza
Mannów.
Nie sposób jednak wyobraziç sobie, by
wizyta Güntera Grassa w rodzinnym
Gdaƒsku oby∏a si´ bez dyskusji nad jego
twórczoÊcià pisarskà. Ju˝ w pierwszym
dniu pobytu pisarza, 1 czerwca, spotka∏
ciàg dalszy na str. 14 
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 dokoƒczenie ze str. 1

si´ on w koÊciele Êw. Jana z wszystkimi, którzy chcieli
pos∏uchaç, jak pisarz sam czyta fragmenty swej najnowszej powieÊci „Idàc rakiem”. Ksià˝ka ukaza∏a si´ na polskim rynku wydawniczym pod koniec zesz∏ego roku,
wczeÊniej szeroko komentowano jà w Niemczech. Pisarz czyta∏ jà po niemiecku. W spotkaniu wzi´li udzia∏
znani wybrze˝owi pisarze: Aleksander Jurewicz i Daniel Odija, a prowadzili je: Ewa Nawrocka z Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdaƒskiego i Vera Bagaliantz, dyrektor Instytutu Goethego-InterNationes. Tego samego dnia pisarz obejrza∏ na przedpro˝ach Dworu
Artusa prezentacj´ nowo wybranej Panienki z okienka.
Obie Panienki: i koƒczàca swojà kadencj´ Agnieszka Tomaszewska i nowo wybrana Agnieszka Oszczyk, bardzo
si´ pisarzowi spodoba∏y i z zadowoleniem komplementowa∏ ich wdzi´k i urod´.

Nowa siedziba miejskiego
rzecznika konsumentów
Miejski rzecznik konsumentów s∏u˝y poradà w nowym
miejscu – w pokoju nr 103 na parterze Nowego Ratusza
(dawny „˚ak”) przy ulicy Wa∏y Jagielloƒskie 1.
Mo˝na tam uzyskaç wszelkie informacje oraz porady
dotyczàce praw konsumentów, a tak˝e sk∏adaç skargi
na nieuczciwych bàdê nierzetelnych sprzedawców.
W poniedzia∏ki, wtorki, czwartki i piàtki miejski
rzecznik konsumentów jest do dyspozycji klientów
w godzinach od 9 do 15, a w Êrody od godziny 9 do 17.
Z panià rzecznik mo˝na si´ równie˝ skontaktowaç
telefonicznie dzwoniàc pod numer 32 -37 -011.

Foto-zagadka
Zamieszczone w poprzednim numerze „Herolda” zdj´cie
przedstawia∏o kopi´ ber∏a monarchy brytyjskiego, które podarowa∏ Radzie Miasta Gdaƒska Hans Lothar Fauth.
Dzi´kujemy za nades∏ane odpowiedzi i o odebranie nagrody prosimy panià Regin´ Szwed z Gdaƒska. Obok zamieszczamy kolejnà zagadk´ i prosimy o odgadni´cie co
przedstawia owo zdj´cie.
Odpowiedzi prosimy nadsy∏aç na adres: Referat Informacji i Komunikacji Spo∏ecznej, Urzàd Miejski, ul. Nowe
Ogrody 8/12, 80-803 Gdaƒsk (z dopiskiem konkurs).
Bardzo dzi´kujemy panom Franciszkowi Klinkoszowi oraz Czes∏awowi Bednarskiemu za wsparcie nas
zdj´ciami do naszej rubryki. Dla obu panów przygotowaliÊmy nagrody, zapraszamy po ich odbiór.

Pisarz odwiedzi∏ tak˝e swoje pisarskie „dziecko”,
czyli bohatera powieÊci „Blaszany b´benek”, Oskara
Matzeratha, siedzàcego na bràzowej ∏aweczce na placu
Wybickiego we Wrzeszczu. Przysiad∏ na ∏aweczce
i ch´tnie fotografowa∏ si´ z Oskarkiem, ma∏ym b´bnistà. Nieopodal znajduje si´ miejsce urodzenia pisarza
i jego pierwszy dom, kamienica przy ulicy Lelewela 13.
W czasie swojej poprzedniej wizyty pisarz poprosi∏ w∏adze miasta, by lokatorom tego domu wybudowano porzàdne toalety, bo do tej pory wi´kszoÊç z nich korzysta
ze wspólnych wc na korytarzu. Ju˝ rozpocz´∏y si´ przygotowania do remontu i przebudowy kamienicy. Remont powinien si´ zaczàç w przysz∏ym roku.
W Empiku-Megastore pisarz podpisywa∏ swoje ksià˝ki. Ch´tnych, by zdobyç upragnionà dedykacj´ noblisty,
by∏o bez liku. Wype∏nili szczelnie pomieszczenia Empiku i czekali cierpliwie na swojà kolej. Pisarz odwiedzi∏
te˝ odrestaurowany Teatr LeÊny we Wrzeszczu (wybudowany jeszcze w 1911 roku), który po wojnie uleg∏ ca∏kowitemu zniszczeniu i popad∏ w zapomnienie. Chcia∏
te˝ zobaczyç Altan´ Gutenberga, w której znajduje si´
statua wielkiego moguntczyka, wynalazcy druku. Znajduje si´ ona nieopodal Teatru LeÊnego, a pisarz umieÊci∏
jà w jednej ze swych powieÊci. ■

