Szanowni Państwo. Nazywam się Maciej Dudek i proszę Was o poparcie
mojej kandydatury do Zarządu Regionu. Większość 34-letniego życia
spędziłem w Krakowie. Biegle władam angielskim i niemieckim. Na
pierwszy protest poszedłem w styczniu 2016 roku pod Radio Kraków,
zaś kilka miesięcy później odebrałem legitymację członkowską. Od
początku związany jestem z Grupą Lokalną Krowodrza, z której
aktywności jestem niezwykle dumny. Od września 2018 pełnię funkcję
członka Zarządu Regionu. Często można też spotkać mnie przy sprzęcie
nagłośnieniowym.
Moja rola w KOD - “Komunikacja!”
Od samego początku widziałem siebie w roli łącznika - pomiędzy
Grupami Lokalnymi, Zarządem i innymi organizacjami. Jedną z
największych bolączek stowarzyszenia jest niedobór komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Kiedy nie rozmawiamy na co
dzień,
pojawiają
się
domysły, spekulacje, nieporozumienia,
zniechęcenie, a w najgorszym razie rezygnacje. A kiedy regularnie
współpracujemy, to jesteśmy w stanie zorganizować protest w całym
województwie lub fantastyczny happening. Dlatego regularnie
uczestniczę w Radzie Regionu, prowadzę cotygodniową telekonferencję
z reprezentantami Grup Lokalnych (tzw. “standup”). Zaproponowałem
także ankietę skierowaną do członków, której wyniki są ogólnodostępne.
Jestem zwolennikiem transparentności w funkcjonowaniu stowarzyszenia. Dziękuję obecnemu
Zarządowi za to, że podziela tę postawę. Koordynowałem przedwyborcze akcje plakatowe (“Czy
wiesz że”) i profrekwencyjne ulotkowe.
Jeśli zostanę wybrany w nadchodzącej kadencji chciałbym nadal pośredniczyć między Zarządem
Regionu a Grupami Lokalnymi. Zobowiązuję się w ciągu kadencji choć raz odwiedzić każdą Grupę
Lokalną. Wciąż będę wspierał grupę nagłośnieniową oraz angażował się w akcje plakatowe.

Wizja stowarzyszenia - “KOD łączy a nie dzieli”
KOD Małopolskie pod przewodnictwem Danuty Czechmanowskiej
dokonało niemożliwego - nawiązania współpracy pomiędzy
partiami, co dało podwaliny pod wspólny start w wyborach
samorządowych i europejskich. Zaś przy okazji wyborów
parlamentarnych 2019 zorganizowaliśmy szereg debat w całym
województwie, gdzie eksponowany był pluralizm partii
opozycyjnych. Takie podejście do polityki jest mi bliskie.
Przyszłość polityki krajowej, na której kształtowaniu tak bardzo
nam zależy, należy do osób młodych. Co roku setki tysięcy osób
otrzymuje prawa wyborcze, a więc zawalczmy o ich poglądy! Już

wiemy, że masowy przypływ młodzieży do KOD to mrzonka, z którą musimy się niestety rozstać. W
ankietach wielu z Państwa wymieniło współpracę z młodzieżą jako najważniejszy cel stojący przed
małopolskim KOD-em. Dotychczasowa współpraca z nielicznymi, lecz ciągle rozwijającymi się
grupami młodszych aktywistów (“kolegów po fachu”) spowodowała, że uzyskaliśmy u nich sporą
dawkę zaufania. Powinniśmy wykorzystywać nasze doświadczenie, aby wspierać strajki
klimatyczne, ruchy LGBT, młodych działaczy, a także grupy zawodowe domagające się swoich
praw. Takim szerokim strumieniem dotrzemy z naszym przekazem do tych, którzy w przyszłości
będą tworzyć nasz kraj. I razem z nimi zmienimy Polskę.
Manifestacje w obronie praworządności stanowiły od początku główną metodę naszej walki o
demokrację. Są naszym chlebem powszednim, lecz ich znaczenie i wpływ na opinię publiczną, w
tym na najmłodsze pokolenia, będzie malało. Kiedy trzeba, organizujemy protesty bardzo sprawnie.
Brakuje nam jednak innych umiejętności, takich jak współpraca z młodzieżą, obecność w mediach
społecznościowych oraz otwarcie się na nowe środowiska. To o wiele trudniejsze zadanie, niż
zorganizowanie protestu, bo nie mamy w tym doświadczenia i wymaga od nas innego rodzaju
odwagi, a nieraz przełamania własnych przyzwyczajeń. Nie mam na to gotowej recepty. Wierzę
jednak, że ludzi dobrej woli jest więcej, tylko nie udało się nam do nich dotrzeć.
Chciałbym, abyśmy na nowo i twórczo przemyśleli hasło “KOD łączy, a nie dzieli”. Marzy mi się KOD
poszukujący współpracowników i zwolenników tam, gdzie wcześniej się nie udawało, nie
zaniedbujący wszakże najważniejszego celu - stawania w obronie praworządności zawsze wtedy,
gdy jest zagrożona.
Proszę o Państwa głos.

