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Pożegnanie z Wiosną – w czasie kryzysu. 

     #Nieupadajpochopnie 

Szanowni Państwo, 

 

W dniu  25 marca 2020 r., Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego zwolnił mnie z funkcji kuratora dla Stowarzyszenia „Wiosna” z siedzibą w 

Krakowie. 

Tym samym misja kuratora w Stowarzyszeniu została formalnie zakończona. Faktycznie nastąpiło to 

długo wcześniej – 20 czerwca zeszłego roku, kiedy Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia wybrało Zarząd o 

kompromisowym składzie, który przejął zarządzanie Stowarzyszeniem, co zapobiegło jego upadkowi. 

Co należy podkreślić, misja ta zakończyła się sukcesem. Był to niewątpliwie wyjątkowy projekt, i 

pamiętny, gorący miesiąc pełen pracy i wyzwań. Chciałbym w tym momencie podziękować wszystkim, którzy 

w tym projekcie uczestniczyli: 

- wolontariuszom i pracownikom – za wiarę w misję Stowarzyszenia i za walkę o jego przetrwanie; 

- darczyńcom i sponsorom – o to, że nadal wspierali „Wiosnę” w trudnym dla niej okresie; 

- członkom Stowarzyszenia – za mądre i odpowiedzialne decyzje, które pozwoliły przetrwać 

Stowarzyszeniu; 

- dziennikarzom – za zaangażowane informowanie o przebiegu kurateli; 

- wreszcie mojemu nieocenionemu zespołowi, za oddaną pracę w dzień i w nocy. 

 

 Zakończenie misji akurat w takim momencie, to jest w czasie epidemii koronawirusa, nie jest 

przypadkowe. Wszak była to misja dla prawnika restrukturyzacyjnego, który miał pomóc przetrwać organizacji 

w kryzysie. I to się udało.  Z korzyścią dla Polaków, który będą Wiosny potrzebować w tym czasie. 

Przykład Wiosny pokazuje, iż potencjał dla przetrwania w każdych, nawet najbardziej 

niesprzyjających okolicznościach ma każda organizacja. Każda, nawet najmniejsza, która już – lub wkrótce – 

będzie walczyć o przetrwanie. To będzie wymagało dużego wysiłku,  poświęcenia, umiejętności rezygnacji z 

tego, co nie jest rzeczywiście potrzebne. To będzie wymagało trudnych decyzji, ponieważ nadchodzą trudne 

czasy. 

Natomiast nie ma sytuacji bez rozwiązań. Należy je, wręcz trzeba dostrzec -pomimo niepokoju i 

szumu. Nie upadajmy pochopnie, a przede wszystkim nie upadajmy na duchu.  

Życzę wszystkim zdrowia – i pogody ducha. 

       Karol Tatara 

       Radca prawny i Doradca restrukturyzacyjny 


