
                                                    PROTOKÓŁ  
z  XVII Posiedzenia  Zarządu  Regionu  KOD  Wielkopolska, w  hotelu “Dorrian”  w  
Poznaniu. 
  
  
26 października  2017  r.,  godzina  18:11  
  
Lista  obecności: 
 
TomaszAdamiec, GrażynaMariaCiesielska (protokolantka), ZdzisławKałek, Sławomir              
Majdański  (przewodniczący  posiedzenia). 
 
Regionalna  Komisja  Rewizyjna:  
 
Piotr  A.  Dybczyński 
  
Goście:  
 
Marek Krajewski, Aleksandra Różańska, Karola Jankowiak, Waldemar Jóźwiak, Marian         
Dźwinel, Zbigniew Szczepański, Marika Jęczmionka, Magdalena Kondratowicz, Krzysztof        
Hoffmann, Andrzej Stroiński, Jolanta Wesołowska, Jerzy Ratajczak, Wiesław Rygielski,         
Antonina Byczek, Hanna Wawrzyniak, Izabela Dudziak-Dorożko, Małgorzata Hasiak,        
Bożena Bączkiewicz, Krystyna Stachowiak, Jarosław Idaś, Jacek Wiewiórowski. 
  
 
 Porządek obrad: 
 
1. Przyjęcie porządku zebrania. 
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania. 
3. Dyskusja nt dokumentu dotyczącego strategii w KOD WLKP.  
4. Wolne głosy członków KOD Wlkp.  
5. Podsumowanie informacji nt sytuacji przed wyborami Samorządowymi w Regionie.  
 
 Ad. 1. Przyjęcie porządku zebrania. 
  

Głosowanie nad przyjęciem zaproponowanego porządku zebrania: 

Za: 4 (Tomasz Adamiec, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek, Sławomir Majdański) 

Przeciw: 0  

Wstrzymało się: 0 

 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty  jednogłośnie. 

 

 
 
 



  
 
 Ad. 2. Przyjęcie  protokołu  z  XVI  posiedzenia  Zarządu  Regionu. 
 
[Uchwała nr 1]  

Głosowanie nad przyjęciem protokołu wraz z uchwałami z poprzedniego posiedzenia: 

Za: 4 (Tomasz Adamiec, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek, Sławomir Majdański) 

Przeciw: 0  

Wstrzymało się: 0 

 
Protokół wraz z uchwałami został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3. Dyskusja nt dokumentu dotyczącego strategii w KOD WLKP.  
          Moderatorem tego punktu zebrania jest wiceprzewodniczący KOD Wlkp., Zdzisław  
          Kałek, który prosi o pytania dotyczące dokumentu “Program KOD” oraz przedstawia  
          dotąd sprecyzowane opinie. Prace nad dokumentem zabrały wiele czasu gdyż po 
          każdym wydarzeniu materiał był ponownie weryfikowany i uzupełniany. Hasłem  
          wywoławczym było: wolność, równość, demokracja. Definicja tych trzech pojęć nie  
          mogła być zbyt ostra by nikt nie poczuł się wykluczony. Ponieważ jest ich wiele, 
          przyjęto możliwie szeroką definicję, tak by wszyscy mogli się w niej znaleźć.  
          Zdzisław Kałek podziękował Krzysztofowi Hoffmannowi I Joannie Dareckiej za 
          niesamowity wkład pracy w powstanie tego dokumentu i za jego ostateczną redakcję. 
          Obrona demokracji - to cel nadrzędny KOD. Poszczególne punkty w programie  
          precyzują co rozumiemy pod pojęciem społeczeństwa obywatelskiego.  
 
 
Prawdopodobnie i inne regiony pracują nad programem, jednak efekty ich prac nie są             
znane. Po powszechnej akceptacji opracowywanego dokumentu zostanie on udostępniony         
oraz  zaprezentowany całemu KOD-owi w Polsce. 
 
Po wprowadzeniu w temat głos zabrali:  

- Sławomir Majdański, 
który zwrócił uwagę na dwa punkty. Pkt 3 - błąd techniczny w numeracji, dotyczący działań               
protestacyjnych w którym uwzględniono działania lokalne, brak jest jednak działań          
ogólnopolskich oraz podpunkt 7 - dotyczący działań samodoskonalących, poprawy morale          
KOD-u oraz jego liczebności (np. jak sprawić by nie trzeba było ciągle liczyć na te same 30                 
osób). 

- Zdzisław Kałek, 
zobowiązał się w tym momencie do zrobienia listy obejmującej kompetencje członków           
KOD-u Wlkp. 

- Krzysztof Hoffman, 
powiedział, że katalog działań przedstawiony w programie to rodzaj cegiełek z których            
można składać różne akcje oraz działania. Np. cel strategiczny: obrona wolnych mediów -             
przy pomocy opracowanego katalogu można dobrać odpowiednie narzędzia. 



W tym momencie padł pomysł by 4 czerwca został świętem KOD-u. W chwili obecnej mamy               
zły wizerunek ale nie jest to wina KOD-u tylko świadoma działalność PiS-u. Wszystkie             
działania zmierzające do poprawy wizerunku są niesłychanie ważne. Należy pokazać ludzi,           
ikony KOD-u których mamy wiele, np. na filmikach na YT. Plan działania na np. rok czy                
kadencję ZR powinien znaleźć się w programie w formie załącznika do niego. Zdzisław             
Kałek był przeciwny takim planom ponieważ uważa, że KOD działa głównie reaktywnie, w             
zależności od potrzeb. 

- Marek Krajewski,  
zauważył, że YT to kanał spacyfikowany przez hejterów. Jako przykład podał filmiki z drona.              
Lepszy wydaje mu się E-Poznań gdzie można więcej komentować. Poprosił o weryfikację            
dokumentu pod kątem słownictwa, które wg niego powinno zostać uproszczone. 

- Krzysztof Hoffmann, 
program ma charakter źródłowy i jest przewidziany dla członków KOD-u. Jeżeli ma iść w              
inne środowiska, to powinien być skrócony do maksymalnie kilku istotnych haseł. 

- Wiesław Rygielski. 
stwierdził, że tekst jest dobry ale jest to tekst skierowany do ludzi politycznie             
uświadomionych, takich jak my. Aby mógł pójść dalej należałoby go przepracować pod tym             
kątem. Powinna powstać wersja “dla ludu”. Brak w nim “turkusu”, akcji “pro” i wielu innych               
rzeczy ale w sumie jest bardzo zadowolony, że ten dokument powstał. Podziękował            
autorom. 

- Sławomir Majdański, 
podkreślił, że plan działania zostanie stworzony przez nas - powstaną grupy robocze. 

- Tomek Adamiec, 
brakuje mu europejskości, społeczeństwa obywatelskiego. Nie chce by to pojęcie było           
przeciwstawiane patriotyzmowi bo społeczeństwo obywatelskie złożone ze świadomych        
ludzi, to najwyższy przejaw i forma patriotyzmu. By promować KOD w rozmowach należy             
stworzyć pigułkę pojęć zrozumiałą dla każdego. Np. pięć przewodnich haseł: wolność,           
równość , demokracja, konstytucja i Europa. 

- Krzysztof Hoffmann, 
zauważył, że w tym celu potrzebujemy koniecznie specjalisty od komunikacji społecznej. 
 
W podsumowaniu stwierdzono, że tekst dokumentu zostanie po poprawkach ponownie          
opublikowany na stronie dla członków K_W_R. 
 
 
Ad. 4.  Wolne głosy członków KOD Wlkp.  
 

- Bożena Bączkiewicz, 
zapytała czy coś jest organizowane na 11.11. 2017 oraz jak rozumieć post Ryszarda             
Mosiołka o przyszłości KOD-u. 

- Grażyna Maria Ciesielska, 
przekazała informację o manifestacji KOD organizowanej 11.11 w Warszawie na pl.           
Zamkowym, która to znana jest od dłuższego czasu i obecnie do znalezienia w poście              
przypiętym na K_W i  K_W_R 

- Jolanta Wesołowska, 



zapytała, czy ze względu na rezygnację Grażyny Marii Ciesielskiej z bycia członkiem            
Zarządu, istnieją procedury na wyłonienie następcy. 

- Sławomir Majdański. 
odpowiedział, że Zarząd Regionu sam wybiera osobę którą widzi w Zarządzie i nie musi to               
być osoba która wcześniej startowała w wyborach oraz uzyskała kolejną, największą liczbę            
głosów.  

- Marek Krajewski, 
zapytał jakie są losy zaproszenia ZG do Poznania. 

- Sławomir Majdański. 
poprosił, że skoro jest to życzenie członków regionu to ZR prosi by oni sami przygotowali               
tekst takiego zaproszenia i wtedy zostanie ono przekazane na ręce Roberta Ciesielskiego,            
członka Zarządu Głównego. 

- Aleksandra Różańska, 
zauważyła, że skoro takie jest życzenie członków KOD Wlkp., to należy to zrobić i              
wystosować zaproszenie. 

- Krzysztof Hoffmann, 
poruszył kwestię wykorzystywania logo KOD-u. Uważa, że pomysł absolutnej dowolności nie           
jest dobrym pomysłem. Nie może być tak, że każdy robi co chce pod logo KOD 

- Grażyna Maria Ciesielska, 
wyjaśniła, że w tym celu mamy, przyjęte przez ZR procedury zapisane w protokole. Wszelkie              
akcje wymagają przynajmniej poinformowania ZR a te które związane są z nakładami            
finansowymi również akceptacji ZR, po to, by zostały uwzględnione przy planowaniu           
wydatków. 
 
Rozpoczęła się dyskusja kogo wolno a kogo nie, zapraszać na spotkania z członkami oraz              
sympatykami KOD. Padły głosy za i przeciw zapraszaniu PiS-u, jego członków np.            
Bartłomieja Wróblewskiego czy osób typu Jacek Międlar lub Roman Sklepowicz. 

- Marian Dźwinel, 
nie dopuszcza takiej możliwości ponieważ to ludzie reprezentujący antywartość. Należy          
spotykać się z osobami takimi jak ks. Boniecki, bo to ludzie godni, zasługujący by z nimi                
rozmawiać. Pochwalił głos Tomka Adamca o podkreślaniu naszej europejskości i          
dowartościowaniu Europy w naszych działaniach. 

- Zdzisław Kałek, 
podkreślił wagę idei połączenia wszystkich prodemokratycznych oraz wolnościowych sił. 

- Krystyna Stachowiak, 
wyraziła swoje zdanie na temat wpisów na grupie FB, poczynionych przez Pawła Norberta             
Strzeleckiego, który bardzo ostro wypowiedział się na temat obecnego ZR oraz ciągłej            
krytyki działalności członków KOD Wlkp. praktykowanej przez Wiesława Rygielskiego. W          
skrócie zrelacjonowała pobyt Aleksandry Banasiak, Andrzeja Zimowskiego i jej, w          
Warszawie u lekarzy rezydentów by wyrazić im poparcie dla prowadzonej akcji strajku            
głodowego. 

- Piotr Dybczyński, 
zobowiązał się do zrobienia listy e-mail dla członków regionu Wlkp., od dawna oczekiwanej             
przez wiele osób a której ważność podkreślił Wiesław Rygielski. 

- Jacek Wiewiórowski, 



zapytał czy wyobrażamy sobie spotkanie z przedstawicielami PiS. Odpowiedź była          
twierdząca jako, że już wcześniej o tym już rozmawiano. 
 
Ad. 5. Sytuacja w regionie. 
 
Zdzisław Kałek przedstawił 4 pytania zadane członkom wszystkich Grup Lokalnych w           
regionie dotyczące roli KOD w wyborach samorządowych: 
1. Czy Waszym zdaniem KOD powinien wchodzić w koalicje wyborcze? 
2. Czy uważacie, że kod powinien popierać kandydatów a jeżeli tak to na jakich zasadach? 
3. Jeżeli KOD ma popierać kandydatów na listach to jaka Waszym zdaniem powinna być              
formuła? 
(znak, wsparcie medialne – konferencje, partycypacja w wytworzeniu materiałów         
wyborczych). 
4. Jaka powinna być formuła aktywności KOD w okresie przedwyborczym (debaty, projekt            
kontroli wyborczej, forsowanie wspólnego zobowiązania do przestrzegania podstawowego        
kanonu praw i zasad demokratycznych i idei społeczeństwa obywatelskiego. 
 
Odpowiedzi na te pytania były bardzo różne, zwłaszcza w przypadku pytania nr 1.             
Największa zgodność panowała w odpowiedziach dotyczących pytania nr 4 na które           
większość odpowiedziała iż stosowane powinny być wszystkie wymienione formy aktywności          
KOD. 

- Sławomir Majdański, 
zdał relację z rozmów prowadzonych na Radzie Regionów wg której KOD nie będzie tworzył  
komitetów wyborczych i nie będzie w nich uczestniczył. Ocenił zadane pytania jako            
nieudolne ale rozumie ich sens i cel. 

- Piotr Dybczyński, 
zaproponował coś, co nazwał egzaminem obywatelskim. Do wszystkich kandydatów         
startujących w wyborach powinny pójść identyczne listy z pytaniami. Wynik zostałby           
opublikowany pod logo KOD-u. Każdy uczestnik otrzymałby coś w rodzaju certyfikatu. 
 
Ten pomysł spodobał się uczestnikom obecnym na sali, w związku z tym zawiązała się              
grupa mająca zająć się sformułowaniem stosownych pytań, które znalazłyby się na liście.            
Osobą koordynującą został Piotr Dybczyński. 
 

- Wiesław Rygielski,  
wyraził swoją krytyczną opinię na temat działań KOD-u po czym opuścił zebranie po tym jak                

Sławomir Majdański zarzucił mu, że mówi nieprawdę. 
 
Posiedzenie zakończono o godzinie 21:15 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik nr 01 do Protokołu z XVII  posiedzenia Zarządu Regionu KOD Wielkopolska 

 

 

Uchwała numer ZRWLKP/2017/10/26/01  

Zarządu Regionu KOD Wielkopolska 

z dnia 26  października 2017 r. 

 

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska przyjmuje protokół z XVI posiedzenia Zarządu Regionu           

z dnia 12 października 2017 r. 

 

Zarząd Regionu KOD Wielkopolska w składzie: 

Sławomir Majdański – przewodniczący 

 Tomasz Adamiec 

 Grażyna Maria Ciesielska 

 Zdzisław Kałek 

  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 


