STANOWISKO ZARZĄDU
MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU
STOWARZYSZENIA DZIENNIKARZY RP
W KRAKOWIE W SPRAWIE DZIAŁANIA KLUBU POD GRUSZKĄ
W związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, nr 1289/2008 z dnia 1 lipca 2008 roku., dotyczącym dalszych
losów Klubu Pod Gruszką i jego przejęcia przez Śródmiejski Ośrodek Kultury, zwracamy się z prośbą o pilne podjęcie
rozmów ze stowarzyszeniami reprezentującymi środowisko dziennikarskie i wyjaśnienie określeń zawartych w tym
Zarządzeniu, które wzbudzają nasz niepokój, a także wyjaśnienie braku w nim oczekiwanych przez nas ustaleń, które
zaprezentowaliśmy podczas wstępnych rozmów z przedstawicielami władz miasta
Akceptując treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, precyzującego przekazanie pomieszczeń klubowych, od lat
przez nas zajmowanych, w gestię Śródmiejskiego Ośrodka Kultury. Niemniej, nie możemy pogodzić się z faktem iż rola
stowarzyszeń dziennikarskich jest w tym piśmie co najmniej zlekceważona. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP rości sobie
prawo przebywania w lokalu przy ul. Szczepańskiej 1, który od roku 1954 był siedzibą stowarzyszeń dziennikarskich
umocowanym prawnie. Eksmisja Fundacji "Merkuriusz" nie naruszyła tych praw, co potwierdzają postanowienia sądu.
Niepokoi nas fakt nieuwzględnienia w tym Zarządzeniu reguł funkcjonowania stowarzyszeń dziennikarskich i literackich
w pomieszczeniach Klubu Pod Gruszką. Domagamy się dookreślenia kryteriów, które po półrocznym okresie zmuszałyby
do rozwiązania umowy z ŚOK, dotyczącej lokalu przy ul. Szczepańskiej 1. Przypominamy, że wyposażenie Klubu Pod
Gruszką stanowi integralną część historycznego wizerunku klubu Pod Gruszką. Jest ono własnością stowarzyszeń
dziennikarskich. Oczekujemy współpracy z ajentem Klubu Pod Gruszką. Ajent powinien w swojej działalności
uwzględniać na bieżąco potrzeby środowisk dziennikarskich, traktując je priorytetowo.
Proponujemy powołanie Rady Programowej Klubu Pod Gruszką. W jej skład weszliby reprezentanci stowarzyszeń
dziennikarskich i literackich oraz przedstawiciele ŚOK, Wydziału Kultury UMK i Ajenta. Podstawowym zadaniem Rady
Programowej Klubu Pod Gruszką powinna być koordynacja działań wszystkich podmiotów. Nasza propozycja uzyskała w
tym względzie wsparcie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Oczekujemy od władz Miasta Krakowa jak najszybszego rozwiązania wszelkich problemów związanych z
funkcjonowaniem Klubu Pod Gruszką. Oferujemy w tym względzie pełną współpracę, do której zachęcamy Wydział
Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK i dyrekcję Śródmiejskiego Ośrodka Kultury.
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