Region Kujawsko – Pomorski
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

obszar działania: województwo kujawsko-pomorskie
siedziba Regionu: Toruń
www:

http://kodkp.info/

Facebook:

KOD_KUJAWSKO-POMORSKIE

siedziba:
biuro czynne:
e-mail:
przewodnicząca:
e-mail:

ul. Sobieskiego 35, 87-100 Toruń
czwartki 17:00 – 19:00
zarzad@kodkp.info
Aleksandra Solecka
aleksandra.solecka@ruchkod.pl

I. Grupy lokalne
GL Bydgoszcz

181 członków Facebook: KOD_KJP_BYDGOSZCZ
e-mail: bydgoszcz@kodkp.info
Bydgoszcz, ul. Rumińskiego 6, p. 2
biuro czynne: pn., wt., czw. 17:00-19:00,
śr. 11:00-13:00
przewodniczący Andrzej Bobkowski

GL GrudziądzWąbrzeźno

39 członków

GL Toruń

182 członków Facebook: KOD_KJP_TORUŃ
e-mail: torun@kodkp.info
Toruń, Sobieskiego 35
biuro czynne: czwartki 17:00–19:00
lider Jacek Kraśnicki

GL Powiat Toruński

31 członków

e-mail: powiattorunski@kodkp.info
przewodniczący Makary Wiskirski

GL Włocławek

31 członków

Facebook: KOD_WŁOCŁAWEK

Facebook: KOD_KJP_GRUDZIĄDZ-WĄBRZEŹNO
e-mail: grudziadz@kodkp.info
liderka Helena Kopycińska
lider Wąbrzeźno Krzysztof Ołtarzewski

e-mail: wloclawek@kodkp.info
Włocławek, ul. Żabia 12 a p. 3
tel. 798 714 589
biuro czynne: wt. 17:00–19:30, pt 10:00–12:00
przewodnicząca Elżbieta Wesołowska
Świecie i Chełmno

67 członków

vacat

Grupa założycielska
Inowrocław

11 członków

e-mail: inowroclaw@kodkp.info
lider Rafał Sobaszkiewicz

Pozostałe
miejscowości

30 członków

II. Władze Regionu
Zarząd Regionu
Aleksandra Solecka

Przewodnicząca Zarządu

Agata Musiał

Zastępczyni Przewodniczącej

Roman Piotrowski

Zastępca Przewodniczącej

Ewa Mikuła

Sekretarz

Przemysław Roszek

Skarbnik

Tadeusz Kaniewski

Członek

Rafał Sobaszkiewicz

Sekretarz

Komisja Rewizyjna
vacat

Przewodnicząca

Franciszek Żmidziński

Zastępca Przewodniczącej

Aleksandra Basikowska

Sekretarz

Sąd Koleżeński
Ryszard Musielak

Przewodniczący

Wojciech Zarzycki

Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Olszewski

Sekretarz

Agnieszka Modeńska

Członek

Krzysztof Ołtarzewski

Członek

Delegaci na Krajowy Walny Zjazd Delegatów
Helena Maria Kopycińska

Rafał Sobaszkiewicz

Agata Musiał

Aleksandra Solecka

Ryszard Musielak

Roman Spandowski

Roman Piotrowski

Makary Wiskirski

Jan Karol Słowiński

Danuta Zarzeczna

vacat

Rada Regionu
Makary Wiskirski, Powiat Toruński

Przewodniczący Rady

Helena M. Kopycińska, Grudziądz/Wąbrzeźno Zastępczyni Przewodniczącego
Jacek Kraśnicki, Toruń

Zastępca Przewodniczącego

Jan Karol Słowiński, Bydgoszcz

Członkini

Elżbieta Wesołowska, Włocławek

Członkini

V. Media w Regionie
- grupa regionalna MEDIA: media@kodkp.info
- KODfraternia - niezależne pismo członków KOD
- „SUWERENnik” cyfrowa bibuła bydgoskiego KOD”
VI. Program działania Regionu
Uchwała nr I/4/2017
Pierwszego Walnego Zebrania Członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 22 stycznia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Programu Działania

PROGRAM DZIAŁANIA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO
STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI
W ramach stworzonych przez statut, misję oraz wstępne dokumenty programowe Stowarzyszenia
Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny będzie realizował co najmniej następujące działania:
I. W zakresie organizacji Regionu:
Podstawowa działalność KOD powinna się odbywać w Grupach Lokalnych. Zarząd Regionu
wyznacza kierunki, wspiera i koordynuje ich działalność.
1. Funkcjonowanie zarządu regionu jako sprawnego ciała zarządzającego i wykonawczego.
2. Rozbudowa struktur lokalnych istniejących oraz pozyskiwanie i wspieranie nowych; docelowo
KOD powinien być we wszystkich powiatach Województwa; zakładanie i utrzymywanie
grup inicjatywnych, gdy brak warunków do powstania grupy lokalnej.
 Wspieranie kół lokalnych z poszanowaniem ich autonomii.
 Tworzenie regionalnych i lokalnych grup zadaniowych i tematycznych.
 Zapewnienie łączności i koordynacji wszystkich struktur.
 Wymiana doświadczeń organizacyjnych i zadaniowych z innymi regionami.
 Udział w akcjach organizowanych przez KOD ogólnopolski.
 Organizacja imprez integracyjnych i rodzinnych dla KODerów.

 Zespół Doradców przy Przewodniczącym Zarządu Regionu jako miejsce refleksji nad strategią,
taktyką, mediami itp.
 Zapewnienie bezpieczeństwa struktur.
II. W dziedzinie edukacji i informacji:
Prowadzenie spójnej, skierowanej głównie do członków i sympatyków polityki edukacyjnej oraz
jasnej polityki informacyjno-propagandowej skierowanej na zewnątrz. Zintegrowany, jednolity i jasny
przekaz umożliwi propagowanie celów i wartości KOD do społeczeństwa.
Metody:
1. Spotkania i debaty informacyjne i edukacyjne, w tym z udziałem powszechnie uznanych
autorytetów w możliwie największej ilości ośrodków.
2. Kształcenie i samokształcenie działaczy społecznych w obszarach: przywództwo, psychologia,
sprawne działanie, przygotowanie i prowadzenie zebrań itd.
3. Udział w regionalnych i lokalnych uroczystościach państwowych i samorządowych jako KOD.
4. PIKODy i spotkania informacyjne w nowych i już pozyskanych ośrodkach.
5. Organizowanie i przyłączanie się do akcji protestacyjnych w żywotnych sprawach.
6. Informowanie obywateli o zagrożeniach dla ich praw ze strony rządzących, akcje ulotkowe i inne
dotyczące wybranych obszarów zagrożeń.
7. Promocja samorządności wśród obywateli.
8. Współpraca z mediami, informowanie o działalności.
9. Prowadzenie regionalnych mediów elektronicznych.
10. Gromadzenie na stronie www własnych materiałów edukacyjnych i instruktażowych.
11. Gromadzenie na stronie www podstawowych aktów prawnych ważnych dla obywateli.
III. W dziedzinie samorządu terytorialnego:
1. Zachęcanie członków i sympatyków KOD do angażowania się w sprawy mające znaczenie w
miejscach ich zamieszkania (np. udział w sesjach Rad).
2. Branie udziału, w tym inicjowanie, przez grupy lokalne, miejscowych działań społecznych we
współpracy z samorządami, szkołami, innymi organizacjami, w tym pozarządowymi.
3. Zachęcanie grup lokalnych do udziału w konkursie „w moim powiecie przybyło głosujących
wyborców”.
IV. Obserwatorium prawne:
 Prowadzenie lokalnego obserwatorium naruszeń prawa przez organizacje i osoby sprawujące
funkcje publiczne.
 Promowanie udziału obywateli w procesach legislacyjnych wszelkich szczebli (petycje, listy, emaile).
 Świadczenie pomocy prawnej dla obywateli w przypadkach kryzysowych.
Przewodniczący Regionalnego Walnego Zebrania Członków
Ryszard Mosiołek
VII. Działalności KOD w Regionie
Część 1 - sporządzona na podstawie sprawozdania przygotowanego na Regionalne Walne Zebranie
Członków na dzień 11 września 2016 r.
... Już w grudniu a nawet w listopadzie 2015 odbyły się pierwsze spotkania grup lokalnych w miastach:
Toruń – 25 listopada, Bydgoszcz - 12 grudnia, Włocławek - 20 grudnia, Grudziądz – 30 grudnia. Zaś
ewenementem jest Świecie / Chełmno, które spotyka się dopiero od maja a mają tak dużo członków i
sympatyków.

W czasie tych 10 miesięcy braliśmy udział:
 w 6 marszach w Warszawie: 5. grudnia przed Trybunałem Konstytucyjnym, 12. grudnia „W samo
południe!”, 27. lutego – „My, Naród !”, 12. marca - „Przywróćmy ład konstytucyjny !”, 7. maja
„Jesteśmy i Będziemy w Europie !” i 4 czerwca - „Wszyscy dla Wolności !” a także w Gdańsku w
proteście „Stop dyktaturze”.
 w 4 pikietach: 17. czerwca „100 dni bez publikacji wyroku – pikieta pod KPRM”, 6 sierpnia - „Duda
Exit” – pikieta pod Pałacem Prezydenckim, 11 sierpnia „Ogłoszenie wyroku ws Ustawy o TK” –
pikieta pod TK,
 w 5 marszach i manifestacjach w Trójmieście ( jedna w Sopocie): 28. lutego „Murem za Wałęsą
!”, 3. maja „Marsz wkurzonych !”, 22. czerwca „Warto być przyzwoitym !” - w Sopocie, 4 września
„Dość dyktatury”.
Zorganizowaliśmy wiele imprez różnego rodzaju w miastach naszego Regionu:
Bydgoszcz – 17 imprez lokalnych, w tym:
7 manifestacji, m in. „Manifestacja konna” oraz piknik „Dywany kwiatowe” z Bogdanem
Borusewiczem,
3 PIKODy lokalne ( „Noc Muzeów” i inne),
3 PIKODy wyjazdowe – współorganizowane z Toruniem i Świeciem – Koronowo, Osiek i Gruczno,
spotkanie z Mateuszem Kijowskim,
spotkanie z Lechem Wałęsą – „Porozmawiajmy o Polsce” (które zgromadziło ponad 300 osób),
członkowie KOD Bydgoszcz brali udział w Walentynkach i składali kwiaty w hołdzie Powstańcom
Warszawskim,
nadto członkowie KODu bydgoskiego brali udział w wielu imprezach organizowanych w innych
regionach Polski; byli w Częstochowie na Czarnym Marszu, w Płocku na Powitaniu Prezydenta
Dudy czy też w Pile na debacie z Andrzejem Celińskim; byli też min. 7 razy przy liczniku pod
KPRM,
Toruń – 30 imprez lokalnych:
6 manifestacji, w tym Flashmob z hymnem Europy i „Czarny Protest”,
15 PIKODów lokalnych,
3 PIKODy wyjazdowe – Ciechocinek, Brodnica i Osiek (organizowany wspólnie z Bydgoszczą),
spotkanie z Mateuszem Kijowskim,
spotkanie z Lechem Wałęsą „ Porozmawiajmy o Polsce” (ponad 850 uczestników –
współorganizowane przez toruńską grupę KOD Edukacja z Bydgoszczą),
2 debaty o stanie polskiej demokracji – 4. maja i 7. lipca,
Walentynkowy spacer Bulwarami Filadelfijskimi – 14. lutego,
Piknik integracyjny na Barbarce dla członków KODu – 19. czerwca,
Zakodowany rajd rowerowy – ulicami Torunia, 3. lipca,
nadto toruńscy KODerzy wyjeżdżali na imprezy w innych miastach 14 razy, m.in. na festiwal orkiestr
dętych do Świecia, Piknik w osadzie Popowo, Czarny Marsz w Częstochowie, Jarmark
Cysterski w Koronowie. Składali też kwiaty: 1. sierpnia oddając hołd Powstańcom Warszawskim
oraz 30. sierpnia czcząc pamięć Porozumień Sierpniowych; 5 razy brali udział w całodobowej
straży przy liczniku pod KPRM razem z Częstochową, Bydgoszczą i Świeciem-Chełmnem;
wspierali inicjatywy lokalne poprzez zbiórkę podpisów pod obywatelskimi projektami uchwał
wprowadzających: Kartę Seniora, miejski program refundacji zabiegów zapłodnienia in-vitro,
bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla dzieci od urodzenia do ukończenia szkoły
podstawowej,
Grudziądz:
7 pikiet lokalnych,
3 PIKODy,
spotkanie z Mateuszem Kijowskim – 1. lipca,
grudziądzcy KODerzy chętnie zasilali szeregi imprez w innych miastach województwa, pojawiając się
zarówno w Toruniu jak i Bydgoszczy – byli na 6 imprezach a nawet udzielali głosu solistów do
toruńskiego flashmoba,

Świecie–Chełmno: jak przystało na KOD, który łączy a nie dzieli wspólnie zorganizowało:
8 PIKODów lokalnych - 4 w Świeciu, 4 w Chełmnie,
4 PIKODy wyjazdowe – do Osieka, Koronowa, Wąbrzeźna i Gruczna – wspomagane przez Toruń i
Bydgoszcz,
wzięło udział w 15 imprezach na terenie województwa,
nadto grupa aktywnych mieszkańców regionu znalazła się również na Woodstock 2016; wszystkie
marsze w Warszawie i Gdańsku są obstawiane przez dobrze widoczną grupę z połączonych
miast.
Włocławek:
1 pikieta – Czarny Protest,
6 PIKODów lokalnych,
1 piknik w Osadzie Popowo połączony z wizytą Mateusza Kijowskiego,
8 spotkań tematycznych dla mieszkańców miasta w różnej formie - z zaproszonymi gośćmi,
prelekcjami, filmem i prezentacją; tematyka spotkań obejmowała konstytucję, Trybunał
Konstytucyjny, ustawę o inwigilacji, zmiany w szkolnictwie,
nadto członkowie włocławskiej grupy KODerskiej uczestniczyli w co najmniej 13 imprezach w
sąsiednich miastach: Bydgoszczy, Toruniu i Płocku; pojawiali się na imprezach w Gdańsku i
Warszawie, szli w marszach, byli przy liczniku pod KPRM i na Paradzie Równości.
Inowrocław:
3 PIKODy,
2 spotkania organizacyjne.
Inne wydarzenia:
1. Wiele z tych akcji odbywało się równocześnie w kilku miastach naszego regionu. Plakatowanie
miast w kwietniu wyrokami trybunału Konstytucyjnego odbyło się w Bydgoszczy, Grudziądzu,
Włocławku i Toruniu – zostały obwieszone wszystkie słupy reklamowe. Wraz z wieloma
mieszkańcami regionu wielokrotnie uczestniczyliśmy w akcji rysunkowej dla dzieci i dorosłych
„Pociąg do demokracji”, zorganizowanej przez KOD Częstochowa.
2. Powstały w naszych miastach grupy : Edukacyjna, Media, Straż, Akcja. Jedne działają prężniej,
inne mniej.
2. Utworzyliśmy 3 biura lokalne działające: od marca w Bydgoszczy, od czerwca we Włocławku i od
lipca w Toruniu.
3. Od marca funkcjonuje Zespół Doradców, złożony z pracowników naukowych z UMK,
doświadczonych działaczy pierwszych lat Solidarności i przedsiębiorców.
4. Powstały dziesiątki albumów publicznych i prywatnych z fotografiami. Powstało kilka filmów, m.in.
Flashmob, który ma ponad 2.300 wyświetleń.
5. Działa strona internetowa www.kodkp.info.
6. Działa też na Facebooku kilka grup mniej lub bardziej zamkniętych ze względu na hejt ale
dostępnych dla naszych sympatyków.
7. W Bydgoszczy jest wydawana gazetka „Drugi sort”; ukazały się jej 2 numery.
8. Wielokrotnie pisały o nas media lokalne i ogólnopolskie, braliśmy udział w wywiadach,
pokazywano nas w lokalnej TV. Przeprowadzone zbiórki publiczne przyniosy ponad 13.000 zł.
9. Działania kilku osób w ciągu ostatnich tygodni skupiają się na pracy wokół dwóch projektów. Są to
kalendarium wydarzeń w naszym regionie oraz fotokronika sukcesywnie udostępniana na stronie
www.kodkp.info.
10. Powstało wiele pomysłów, które zostały zrealizowane. Kolejne są w trakcie przygotowań . Inne
gdzieś spisane w notatniku lub na komputerze czekają na swoją realizację.
11. Pojawiły się autorskie teksty, wiersze, felietony, artykuły publicystyczne. Powstało wiele
grafik,plakatów przypinek, banerów.
12. Zalążek kolejnej grupy i wielu sympatyków.
To wszystko były nasze oddolne inicjatywy. To praca nas wszystkich, wielu wolontariuszy i sympatyków.
To także udostępniane bezpłatnie lokale, sprzęt, transport. To wiele godzin pracy przy komputerach, w
internecie, na facebooku, Twiterze i Skype.

Część 2 – dotycząca okresu po 11 września 2016 r. do 16 grudnia 2016 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

organizacja pracy Zarządu Regionu po wyborach,
udział Regionu w akcji DEMENTI,
PIKOD GL Powiatu Toruńskiego w Golubiu-Dobrzyniu,
udział w warszawskiej manifestacji 24 września JEDNA POLSKA – DOŚĆ PODZIAŁÓW,
marsz MAMY DOŚĆ w dniu 22 października 2016 r.,
spotkania z Krzysztofem Łozińskim w Grudziądzu, Świeciu, Toruniu i Włocławku,
udział w spotkaniach z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu i
Włocławku,
8. udział w miejskich obchodach Dnia Niepodległości w Bydgoszczy, Świeciu-Chełmnie, Toruniu i
Włocławku,
9. udział w warszawskiej manifestacji 11 listopada KOD NIEPODLEGŁOŚCI,
10. udział w Czarnym Marszu kobiet w Toruniu,
11. udział w kilku LICZNIKACH w Warszawie,
12. uroczyste obchody rocznicy KOD w Bydgoszczy i Toruniu, spotkanie z Klaudią Jachirą,
13. udział w nadaniu nazwy Ronda im. KOR w Toruniu,
14. prowadzenie akcji informacyjnej w sprawie wyborów do rad okręgów,
15. zbiórka książek dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie oraz pluszaków dla dzieci z
toruńskiej Starówki,
16. oświadczenia Zarządu Regionu w sprawie ustawy o zgromadzeniach, ustawy o emeryturach dla
służb mundurowych, konwencji antyprzemocowej, ustawy o organizacjach pozarządowych,
aresztowania Józefa Piniora,
17. spotkanie w Bydgoszczy z Jackiem Żakowskim,
18. spotkanie w Toruniu z Adamem Michnikiem (ponad 900 uczestników) a następnie wspólny
przemarsz pod tablicę „Solidarności” na kościele oo. Jezuitów,
19. Strajk Obywatelski w Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu i Włocławku,
20. spotkanie z Mateuszem Kijowskim w Koronowie,
21. regionalna robocza debata programowa w Toruniu,
22. manifestacje i pikiety z okazji „kryzysu sejmowego” pod hasłem „Wolne media” i „Odzyskajmy
demokrację” w dniach 16.12.2016-31.12.2016 w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku,
23. Pierwsze Regionalne Walne Zebranie Członków KOD – 22 stycznia 2017 r. w Toruniu.
Działalność Regionu w 2017 r

2017 r
08-lut

Działalność Zarządu Regionu
Debata o samorządach w Świeciu

02-mar

Debata o Reformie Edukacji w Polsce

25-mar

Wyjazd na "Marsz dla Europy" do Warszawy

28-mar

Debata o Samorządach w Ciechocinku

26-kwi

Debata o Samorządach w Kowalu

10-maj

Oświadczenie w sprawie przynależności do grup lokalnych

26-maj

Zorganizowanie I Zjazdu Krajowego Delegatów

09-lip

Oświadczenie w sprawie kontrmanifestacji miesięcznicy Smoleńskiej

16-lip

Wyjazd do Warszawy pod Sejm w obronie sądów

18-lip

Wyjazd samochodami do Warszawy w obronie sądów

23-lip

Wiec pod pomnikiem Kopernika w Toruniu w obronie sądownictwa

24-lip

Oświadczenie w sprawie niezawisłości sądów

01-sie

Oświadczenie w sprawie ustawy o kombatantach

04-sie

Oświadczenie w sprawie akcji Ratujmy Kobiety

31-sie

Wyjazd do Gdańska w rocznicę powstania Solidarności

26-wrz

Oświadczenie w sprawie Narodowego Instytutu Wolności

27-wrz

Uczczenie Dnia Polskiego Państwa Podziemnego

01-paź

Wiec pod sądem w Toruniu

08-paź

Przemarsz pod sądem w Toruniu

15-paź

Wiece w obronie sądów

11-lis

Wyjazd do Warszawy - 11 listopada "Niepodległa Europejska)

14-lis

Uczczenie pod tablicą Solidarności - ucczenie pamięci "Szarego Człowiek"

XI - XII

Wiece w obronie sądów

12-gru

Złożenie kwiatów pod Tablicą Solidarności w rocznicę wprowadzenia Stanu wojennego

17-gru

Spotkanie w Toruniu z okazji II rocznicy powstania KOD

aktualizacja 8.02.2017
(oprac. rm/mw)
aktualizacja 9.02.2018
(oprac. rm)

