
Protokół z XXXIV Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkpolskie, które odbyło się dnia 0

3.10.2018 w biurze regionu. 

 

1. Otwarcie zebrania o godzinie 19:40 

Obecni: 

Adamiec Tomasz 

Jęczmionka Marika (protokolant) 

Krajewska Beata 

Majdański Sławomir (przewodniczący) 

 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Głosowały 4 osoby. 

Głosy za - 4 (Adamiec Tomasz, Jęczmionka Marika, Krajewska Beata, Majdański Sławomir) 

Głosy przeciw - 0 

Głosy wstrzymujące - 0 

Przyjęto porządek obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkpolskie, które odbyło się d

nia 03.09.2018 via Hangouts. 

Głosowanie nad przyjęciem protokołu. Głosowały 4 osoby. 

Głosy za - 4 ( Adamiec Tomasz, Jęczmionka Marika, Krajewska Beata, Majdański Sławomir) 

Głosy przeciw - 0 

Głosy wstrzymujące - 0  

Przyjęto protokół z XXXIII Zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkpolskie.  

 

4. Omówienie tematu planowanych wykładów Latającego Uniwersytetu Demokracji w regionie. 

Marika Jęczmionka, która była obecna na zebraniu grupy robiczej LUD, zreferowała temat. Plan 

LUD na sezon 2018/2019 

17.10.2018, godzina 18, biurowiec Delta, wykład prof. UE dr. hab. Bartłomieja Nowotarskiego "R

uch społeczny w obronie konstytucyjnej demokracji". 

Listopad 2018 - prof. Tadeusz Friszke 

Grudzień 2018 - Juliusz Tyszka ( teatrolog) 



Styczeń 2019 - dr. Iwona Chmura-Rutkowska (tematyka gender) 

Kwiecień 2019 - prof. Michał Bilewicz ( media społecznościowe) 

maj 2019 - prof. Tadeusz Kowalski 

Planowane są również wykłady Hanny Suchockiej i prof. Jerzego Stępnia w miesiącach lutym i 

marcu 2019 jednak na ten moment grupa robocza nie może podać konkretów ze względu na 

trwające rozmowy w wyżej wymienionymi.  

Poruszono również temat promocji wykładów LUD. Danuta Janczewska wysyłała maile do szkół 

jednak nie przyniosły one oczekiwanego efektu. Grupa robocza LUD zastanawiała się jak dotrze

ć do studentów i ludzi młodych. Podejmowano próby przez Łańcuch Światła jednak zostały zig

norowane. Zostaną podjęte próby dotarcie do stuydentów poprzez kanclerzy danych wydziałów 

uczelni. Grupa robocza LUD zwróciła się z prośbą do Zarządu Regionu aby przedyskutować te

mat promocji wykładów LUD bez logo KOD. Sławomir Majdański zapytał czy w grę wchodzi pr

omocja za pomocą np plakatów bez loga KOD, a podczas wykładów użycie rollup'a z logo KO

D. Zaproponował merytoryczną rozmowę z grupą roboczą LUD i wypracowanie kompromisu.Bea

ta Krajewska zaproponowała przedyskutowanie tematu na grupie facebookowej Zarządu Region

u aby wszyscy członkowie Zarządu mogli zająć stanowisko. Sławomir Majdański przedstawił po

mysł organizacji wykładów LUD w mniejszych miejscowościach w regionie np wykład prof. Kow

alskiego w Gnieźnie. Zarząd Regionu zobowiązał się do pomocy przy organizacji tych wykładó

w. 

 

5. Postęp projektu OKW w regionie. 

Marika Jęczmionka, jako koordynator regionalny OKW, zreferowała postęp projektu OKW w Wi

elkopolsce. Poinformowała o liczbie komisji w regionie, które zostały wylosowane przez Fundacj

ę Batorego. Zostały wysłane maile do grupy mailinowej OKW z wylosowanymi komisjami. Probl

emem może być obsadzenie komisji znajdujących się w małych miejscowościach w regionie po

nieważ więksość osób zgłoszonych do projektu OKW jest z Poznania gdzie zostały wylosowane

 tylko dwie komisje. Pośród osób zgłoszonych do OKW pojedyncze osoby deklarują chęć dojec

hania do komisji poza miejscem swojego zamieszkania co, niestety, w małym stopniu pokrywa 

zapotrzebowanie. Osoby zgłoszone do projektu OKW zostały poproszone, poprzez maile i grup

ę facebookową, o rejestrację na stronie obserwujemywybory.pl co jest konieczne do wydania i 

uzupelnienia zaświadczenia dla obserwatora społecznego, które na dniach dotrą do koordynator

a regionalnego OKW. Sławomir Majdański zapytał o zapis w dokumentach udostępnionych prze

z Fundację Batorego, dotyczący konieczności przebywania obserwatora społecznego cały dzień 

w lokalu wyborczym. Marika Jęczmionka odpowiedziała, że w miarę możliwości obserwatorzy b

ędą się zmieniać. Jednak, na obecną chwilę zbyt mało osób zgłosiło się na stronie Fundacji Ba

torego aby móc obsadzić komisje w ilości 3-4 obserwatorów. Działamy wolontaryjnie i nikogo 

nie można zmusić do całodziennego przebywania w lokalu wyborczym. 

 

6. Plan działania regionu na najbliższe tygodnie. 

Tomasz Adamiec przedstawił pomysł spotkania z sędziami Stowarzyszenia Iustitia "Sędziego pol

skiego dzień powszedni" czyli przedstawienie codziennej pracy polskich sędziów. Spotkanie ma 

 mieć charakter godzinnego wykładu, po którym będzie można zadawać pytania sędziom. 



Sławomir Majdański przedstawił pomysł Piotra Pilarskiego na wydarzenie z flagami Konstytucja. 

Akcja ma mieć charakter przejazdu samochodów udekorowanych flagami Konstytucja, które wyk

ona Piotr. Pomysł zostanie omówiony również podczas czwartkowej Kawiarenki. 

Beata Krajewska zaproponowała akcję profrekwencyjną pod hasłem "Idź na wybory". 

W niedzielę, 14 października 2018, odbędzie się cykliczny PIKOD na Starym Rynku. Tak jak po

przedni będzie promował pójście na wybory samorządowe i będzie połączony z malowaniem k

oszulek przez Grupę Loikalną Poznań. 

 

7. Wolne głosy 

Sławomir Majdański zapytał Tomasza Adamca o możliwość wsparcia OKW i dyżuru telefoniczne

go prawników KOD w dniu wyborów. Tomasz Adamiec odpowiedział, że nie są specjalistami o

d prawa wyborczego i nie podejmą się tego zadania. 

W nawiązaniu do odpowiedzi PKW odnośnie włożenia koszulki Konstytucja podczas dnia wybor

ów, Sławomir Majdański zapytał o krzyż w lokalu wyborczym. Zaproponowano wystosowanie pi

sma do PKW z zapytaniem w tej sprawie.  

 

8. Zamknięcie zebrania o godzinie 21:20  

 


