Drodzy przyjaciele, koderzy
Zgłaszam swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskie
Komitetu Obrony Demokracji
Mam 54 lata, pochodzę z Wadowic, w dzieciństwie i młodości mieszkałem w Zatorze, od 29 lat
jestem związany z Olkuszem w którym z przerwami związanymi z pracą zawodową cały czas
mieszkam.
Jestem absolwentem krakowskiej AGH oraz podyplomowo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Katowicach i SGGW w Warszawie. Od 2010 roku prowadzę działalność gospodarczą.
Jestem w KODzie (od 2017 roku) z potrzeby serca i wspólnoty poglądów na najważniejsze
(moim zdaniem) sprawy agendy publicznej debaty w kraju tzn. zagrożeń i przyszłości
demokracji oraz miejsca Polski w UE.
Od 2018 roku jestem Przewodniczącym Zarządu Olkuskiej Grupy Lokalnej KOD, a od lutego
2019 roku członkiem Zarządu Regionu Małopolskie stowarzyszenia. Jestem również
delegatem na zjazd krajowy.
KOD jest jedyną niepartyjną organizacją obywatelską o znaczeniu i strukturach ogólnopolskich
mającą cele i postulaty o znaczeniu politycznym, a przy tym zachowującą neutralność
partyjną. Mamy różne poglądy polityczne ale wspólne cele dotyczące kwestii podstawowych.
Tak w skrócie sytuuję nasze miejsce na forum publicznym. Jestem pewien że KOD powinien
łączyć i pobudzać do myślenia i działania. Napawa mnie dumą i satysfakcją to co już
osiągnęliśmy w naszym regionie.
KOD powinien się rozwijać; zarówno organicznie (poprzez rozbudowę struktur oraz wzrost
liczebności i aktywizację członków), jak i poszerzając sferę swojej aktywności. Po 4 latach
prowadzonej działalności nasze stowarzyszenie powinno zmierzać do większej
profesjonalizacji w zakresie form działania a także finansowania (również zewnętrzne).
Ale KOD to przecież my, członkowie. Każdy powinien się dobrze czuć w stowarzyszeniu.
Musimy strzec i kultywować te wszystkie formy naszej aktywności które są skierowane do
wewnątrz i pełnią ważną rolę jednoczącą, jak również być otwartymi na nowe inicjatywy z tym
związane. Istotnym jest by zwrócić się do naszych byłych członków; nasze stowarzyszenie
winno być otwarte dla nich a władze zachęcać do wznowienia działalności na jego forum.
Podstawową rolę w przyszłej działalności będzie miał oczywiście Zarząd Regionu w którym, jak
wspomniałem, przez ostatni rok miałem zaszczyt uczestniczyć. Gorąco namawiam wszystkich
do poparcia i ponownego wyboru jego dotychczasowych członków: Maćka Dudka, Maćka
Nalepy, Grażyny Machały, Eweliny Pytel i Fryderyka Zolla. Ich zaangażowanie i talenty są dla
mnie przykładem i (często niedoścignionym) wzorem (o roli Bartka Swaczyny który nie będzie
kandydował zapewne będę miał okazję mówić jeszcze nie jeden raz).
Informuję również że jestem zwolennikiem poszerzenia składu Zarządu Regionu do 9 osób
zgodnie z nowymi możliwościami statutowymi.

