Protokół z XXXX zebrania Zarządu Regionu KOD Wielkopolskie, które odbyło
się dnia 6 marca 2019 w biurze Regionu, przy ulicy Zamkowej 7a/2 w
Poznaniu

1.Rozpoczęcie zebrania
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:05
Obecni członkowie Zarządu Regionu:
Adamiec Tomasz
Jęczmionka Marika (protokolant)
Krajewska Beata
Majdański Sławomir (przewodniczący)
Obecni goście:
Kalicka-Królczyk Mariola
Marszałek Elżbieta
Dudziak-Dorożko Izabela
Stroiński Andrzej
Pindur Roman
Cwojdzińska Ewa
Dybczyński Piotr (RKR)
Gemzicki Henryk
Różańska Aleksandra
Rygielski Wiesław
Hasiak Małgorzata
Cześć gości opuściła zebranie około godziny 17:30 z powodu opóźnienia w
rozpoczęciu gdyż planowane rozpoczęcie zebrania było określone na godzinę
17:00.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z XXXIX zebrania Zarządu
Regionu
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
Za – 4 głosy (Adamiec Tomasz, Jęczmionka Marika, Krajewska Beata, Majdański
Sławomir)
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Przyjęto porządek obrad XXXX zebrania Zarządu Regionu
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXXIX zebrania Zarządu Regionu, które
odbyło się dnia 7 lutego 2019
Za – 4 głosy (Adamiec Tomasz, Jęczmionka Marika, Krajewska Beata, Majdański
Sławomir)
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Przyjęto protokół z XXXIX zebrania Zarządu Regionu

3.Wydarzenia w regionie marzec – czerwiec 2019
19 marca 2019 – wyrok TSUE
Sławomir Majdański zaproponował aby 19 marca spontanicznie wyjść na ulicę i
wywierać presję na publikację wyroku TSUE. Tomasz Adamiec zaznaczył, że
przed 19 marca zbierze się Trybunał Konstytucyjny i orzeknie, że przepisy o
nowej Krajowej Radzie Sądownictwa są konstytucyjne. TSUE może zebrać się w
terminie i ustalić, że orzeczenie zostanie wydane w terminie późniejszym. Beata
Krajewska powiedziała, że możemy się zebrać jako wsparcie obywatelskie.
Sławomir Majdański podkreślił, że jeśli zebralibyśmy się przed 19 marca
mogłoby to zostać odebrane jako próba wywarcia nacisku na TSUE. Elżbieta
Marszałek powiedziała, że protesty nie będą znaczące dla TSUE. Aleksandra
Różańska zauważyła, że media, zwłaszcza TVP, może pokazać obywatelskie
wsparcie jako wywieranie nacisku. Tomasz Adamiec podkreślił, że medialny
efekt będzie dopiero po ogłoszeniu wyroku. Wiesław Rygielski zapytał co da
wychodzenie na ulicę? Sławomir Majdański odpowiedział, że ma to być forma

nacisku na władzę i pokazanie obywatelskiego wsparcia. Beata Krajewska
powiedziała, że wszystko co będzie się działo w najbliższym czasie, będzie miało
związek z wyborami, do których się przygotowujemy. Elżbieta Marszałek
zauważyła, że brak jest informacji zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.
Beata Krajewska odpowiedziała, że nadal czekamy na materiały. Sławomir
Majdański podkreślił, że po to się spotykamy aby ustalić wspólne działania i
zorientować się jakie mamy zasoby. Podkreślił również, że sytuacja
zmniejszenia działań dotyka całego Stowarzyszenia, a nie tylko Wielkopolski.
Aleksandra Różańska powiedziała, że na tle innych regionów nie wypadamy źle.
Elżbieta Marszałek zapytała jakie są działania w regionie. Sławomir Majdański
odpowiedział, że są to pikiety, akcje banerowe i koszulkowe. Tomasz Adamiec
podkreślił, że KOD Wielkopolskie jest obecny w mediach lokalnych i przekaz
medialny jest pozytywny. Elżbieta Marszałek zapytała jak zmobilizować ludzi do
wyjścia na ulicę? Sławomir Majdański odpowiedział, że na obecną chwilę mamy
materiały i trzeba zrobić PIKOD przed 19 marca. Marika Jęczmionka
zobowiązała się do jego organizacji około 16 marca. Wiesław Rygielski
powiedział, że trzeba wyjść z PIKODami poza Poznań aby uświadamiać również
ludzi na prowincji.
24 marca – śpiewanie „Ody do radości”
Tomasz Adamiec, który zobowiązał się kompleksowo zająć organizacją
wydarzenia, jest w kontakcie z Operą w Poznaniu aby znaleźć osoby, które w
sposób profesjonalny wesprą wokalnie. Jednak nie ma żadnych efektów
rozmów. Sławomir Majdański podkreślił, że wydarzenie trzeba nagłośnić
medialnie. Małgorzata Hasiak zauważyła, że takie wydarzenia spełniają również
funkcję integracyjną oraz motywującą.
2 kwietnia – święto Konstytucji
Sławomir Majdański powiedział, że były z tej okazji organizowane akcje czytania
lub rozdawania Konstytucji jednak w tym roku nie damy rady tego zrealizować.
Przeszkodą są zbyt małe zasoby ludzkie chętne do pracy i organizacji. Tomasz
Adamiec zaznaczył, że musimy mierzyć siły na zamiary.
1 maja – 15 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej
Sławomir Majdański poprosił aby poczekać z planowaniem na wytyczne
Zarządu Głównego, który ma dwa pomysły, jednak są one w fazie konsultacji. W
regionie moglibyśmy zrobić akcje koszulek w barwach europejskich na
pomnikach. Tomasz Adamiec zaproponował aby wystąpić o zgodę na ubranie

pomnika Adama Mickiewicza ponieważ medialnie mogłoby się to bardzo
dobrze sprzedać.
12 maja – marsz w Warszawie
Sławomir Majdański podkreślił, że jako region trzeba jechać w jak największej
liczbie osób i zaznaczyć swoją obecność.
6 maja – koncert Artyści dla Demokracji
Sławomir Majdański poinformował, że koncert organizuje agencja artystyczna i
KOD mógł zostać współorganizatorem. Nie było jednak porozumienia pomiędzy
organizatorem, a Zarządem Głównym więc temat został zamknięty. Marika
Jęczmionka zauważyła, że została zmieniona nazwa koncertu oraz z grafiki
usunięto logo KOD.
26 maja – wybory do Europarlamentu
W związku w wyborami do Europarlamentu należy przeprowadzić w regionie
szerokie działania profrekwencyjne. Wiesław Rygielski zapytał jakie mają to być
działania. Sławomir Majdański odpowiedział, że będą to PIKODy, z którymi
można jechać również do mniejszych miejscowości w regionie. Będziemy mieli
materiały pozyskane z różnych źródeł. Małgorzata Hasiak zaproponowała
powrót do rajdów rowerowych i jeżdżenie do mniejszych miejscowości.
Sławomir Majdański zauważył, że można to połączyć z akcją „Kierunek Europa”.
Elżbieta Marszałek podkreśliła, że podczas rajdu należy rozdawać materiały.
Małgorzata Hasiak zaproponowała aby koordynacją tej akcji zajął się Krzysztof
Janczewski. Elżbieta Marszałek powiedziała, że musimy mówić o Unii
Europejskiej w szerszym kontekście. Zauważyła, że akcja z rzutnikiem miałaby
sens. Sławomir Majdański zapytał kto mógłby się podjąć koordynacji akcji z
rzutnikiem. Małgorzata Hasiak zaproponowała Wiesława Taranowicza.
Sławomir Majdański poinformował, że jeden z regionów ma pomysł robienia
zdjęć z tablicami, na których są przedstawione dofinansowania z Unii
Europejskiej. Tomasz Adamiec zaproponował aby 1 maja wrzucać zdjęcia z tymi
tablicami na Facebooka. Sławomir Majdański zaproponował akcję „Zostaje w
Europie” jako kalkę akcji „Broni Konstytucji”, która odbiła się bardzo szerokim
echem m. in w mediach społecznościowych. Akcja jest prosta w realizacji
zarówno przed wyborami jak i po nich oraz jej koszt jest niewysoki.
4 czerwca

Sławomir Majdański podkreślił, że powinniśmy skupić się na tym aby w jak
największej liczbie osób pojechać do Gdańska. W wielu miastach w tym dniu
będą organizowane pikniki więc padło pytanie czy robimy coś konkurencyjnego
w Poznaniu?
28 czerwca
Sławomir Majdański powiedział, że KODerzy oczekują wykazania inicjatywy.
Tomasz Adamiec zobowiązał się do mobilizacji KODerów i zapalenia zniczy w
ważnych dla tej daty miejscach. Jako oficjalna delegacja składamy kwiaty.
Sławomir Majdański zapytał czy chcemy robić wydarzenie, do którego
zaprosimy uczestników Czerwca 56. W zeszłym roku ten pomysł nie został
zrealizowany. Ewa Cwojdzińska poprosiła aby z wyprzedzeniem informować o
delegacji.

4. Wolne głosy
Elżbieta Marszałek powiedziała, że podjęta została uchwała odnośnie publikacji
przez Zarząd Regionu rejestru faktur i nie jest ona realizowana. Zarząd Regionu
podjął również uchwałę o publikacji uchwał i również ich nie ma. Zauważyła też,
że trzeba wprowadzić zmiany na regionalnej stronie internetowej i
zmobilizować ludzi do pisania. Sławomir Majdański odpowiedział, że są osoby,
których nie trzeba mobilizować i są niezależnie od wydarzenia. Tomasz
Adamiec zauważył, że taktyka działania rozmija się z rzeczywistością i Zarząd
Regionu oczekuje również pewnej wyrozumiałości. Sławomir Majdański
podkreśli, że polega na tym, że realizację pomysłów przerzuca się z jednej
osoby na drugą i skupia na 3-4 osobach. Tomasz Adamiec poinformował, że
temat sali na wykłady LUD od Fundacji Malta został zakończony z pozytywnym
skutkiem. Elżbieta Marszałek powiedziała, że zamiast dyskutować powinniśmy
działać. Sławomir Majdański zauważył, że zawsze jest tak, że pomysłodawca
zrzuca realizację na kogoś innego oraz oczekuje się, że ciągle te same osoby
będą odpowiedzialne, nie dzieli się zadań. Małgorzata Hasiak zapytała co z
Robertem Ciesielskim, który zrezygnował z członkostwa w Zarządzie Głównym?
Sławomir Majdański odpowiedział, że próbujemy zaprosić go na spotkanie aby
wyjaśnił KODerom powody swojej decyzji. Wiesław Rygielski powiedział, że
działania, które są prowadzone nie przynoszą efektów. Zaproponował aby w
maju zrobić happening z nagłośnieniem i narracją, również tą negatywną.

Można połączyć happening z Kawiarenką. Beata Krajewska poprosiła aby
przygotował listę przekazów negatywnych oraz przekazu, że wygramy wybory.

Zakończenie zebrania o godzinie 20:18

