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Drogie Koleżanki i Koledzy! Przyjaciele!
Sytuacja pandemiczna nie pozwala nam prowadzić normalnej działalności programowej i
organizacyjnej zarówno w Stowarzyszeniu „Dom Polski” jak i w Komisji Historycznej Ruchu
Studenckiego. Do spotkań rocznicowych, konferencji, promocji książek wrócimy jak tylko
warunki pozwolą.
Jest jednak kilka spraw i problemów, którymi chcemy się z Wami podzielić. Najistotniejsza
aktualnie i najbardziej bolesna jest utrata możliwości dalszego korzystania z lokalu przy Wspólnej
65A w Warszawie, który od lat był ostoją i domem naszych organizacji. Wielokrotnie
zwracaliśmy się do Was z apelami o wsparcie finansowe naszej wspólnej działalności i zawsze
spotykaliśmy się z życzliwością i hojnością na miarę każdego z Was.
Czasy stawały się jednak coraz trudniejsze, a władza coraz mniej życzliwa wobec organizacji
pozarządowych. Restrykcyjne podniesienie czynszów i innych opłat związanych z
wynajmowaniem lokalu zmusiło Zarząd Stowarzyszenia „Dom Polski” do podjęcia decyzji o
zakończeniu działalności w dotychczasowej siedzibie Stowarzyszenia i współdziałających z nim
organizacji społecznych z dniem 30 czerwca 2020 r.
Podniesienie czynszu o 100% i wymóg wniesienia kaucji 3-krotnie wyższej niż poprzednio
uświadomiło nam, że nastąpił kres możliwości finansowych. Żadne nasze działanie na rzecz
Dzielnicy i Miasta, żadne prośby i argumenty nie spowodowały życzliwszego potraktowania nas.
Również regularne wpłaty czynszów i innych zobowiązań wobec administracji lokalami nie
spowodowały zmiany decyzji.
Nie oznacza to zakończenia działalności! To tylko zakończenie pewnego etapu. Nie mamy
zamiaru rezygnować z naszych marzeń, wspomnień, przyjaźni oraz naszej historii i ideałów, o
które walczyliśmy od pokoleń. Ale bez Was wszystkich, działaczy, sympatyków zarówno
Stowarzyszenia jak i Komisji Historycznej nie damy rady!
Zwracamy się więc do Was Przyjaciele o kontakt z nami, o pomysły, o dalsze wsparcie
finansowe i dobrą radę.
Z doświadczenia wiemy, że jest potrzebny lokal – choćby najmniejszy – by móc rozwijać
działalność wydawniczą, organizować spotkania i konferencje, gromadzić dokumentację.
Szukamy takiego lokalu w centrum Warszawy i dzięki aktywności Kolegów pewne propozycje
już mamy.
Pomimo, że koszty utrzymania tego lokalu będą znacznie niższe od opłat ponoszonych za lokal
przy ul. Wspólnej 65A, (są duże szanse na wynajęcie pokoju w budynku przy ul. Mokotowskiej)
to stan finansów Stowarzyszenia uniemożliwia nam ponoszenia kosztów wynajęcia tego pokoju.
I to jest nasz podstawowy problem. Pomóżcie go nam rozwiązać. Wesprzyjcie nas tak jak
uznacie, jak możecie, na ile Was stać.
Jeśli chodzi o plany Komisji Historycznej to zamierzamy kontynuować te działania, które już
rozpoczęliśmy:
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- dalsze prace związane z przygotowaniami do zorganizowania imprezy związanej z 70-leciem
powstania ZSP;
- doprowadzenie do końca spraw związanych z wydaniem, promocją i przekazaniem wszystkim
Wam, którzy już wcześniej dokonali wpłat – książki o Wiesławie „Wiesław Klimczak zapisany w
pamięci”;
- doprowadzić do końca prace związane z publikacją wspomnień prezesów Rady Naczelnej ZSP
i SZSP (prace zaawansowane);
- wydać kolejne biuletyny poświęcone historii studenckiego ruchu naukowego, sądom
koleżeńskim i turystyce studenckiej.
W planach Stowarzyszenia mamy:
- kontynuację współpracy z organizacjami polonijnymi (zwłaszcza z Kresów Wschodnich) i
pomoc repatriantom w zagospodarowaniu się w Polsce;
- kontynuację i rozszerzenie współpracy społecznej pomiędzy Stowarzyszeniem „Dom Polski” a
chińską organizacją CAFIU;
- zorganizowanie konferencji dotyczącej roli samorządów jako istotnego elementu
demokratycznego państwa.
Są to najogólniej mówiąc te problemy, którymi chcieliśmy się podzielić z Wami i te kłopoty,
które nas dotknęły i o których musieliśmy Was poinformować.
Nie zostawiajcie nas z tymi problemami samych! Bądźcie z nami jak zawsze dotąd. Może zbyt
dramatyczny ten apel, ale dziś organizacji społecznych, samorządowych nie wspomaga nikt - ani
rząd, ani samorząd terytorialny. Jesteśmy zdani sami na siebie!
Liczymy na spotkanie po pandemii.
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