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• 56 lat, mąż swojej żony, 2 dzieci 

• współwłaściciel firm zajmujących się 
pośrednictwem nieruchomości 

• były muzyk rockowy 

• licencjat z kulturoznawstwa 

• działacz społeczny, samorządowy (radny 2 
kadencji),  działacz NZS w latach 80.,  

• od grudnia 2015 na ulicy jako opozycja 

 

Czym jest dla mnie KOD? To ludzie i idea. 
Ludzie, którzy uwierzyli w ogromny 
społeczny ruch i idea przywrócenia 
demokracji, o którą walczyłem w latach 80. 
ubiegłego wieku. 

 

Jacek Grzegorz Wiśniewski 



Dlaczego kandyduję? 

• Ponieważ KOD ma do spełnienia ważną rolę  
w odtworzeniu demokracji w Polsce.  

• Ponieważ wierzę, że KOD jest ważny dla wielu ludzi, 
którzy stali się po 2015 roku opozycją uliczną.  

• Ponieważ uważam, że KOD ma przed sobą wiele lat 
organicznej pracy na rzecz zwycięstwa ludzi  
i formacji demokratycznych w kolejnych wyborach, oraz 
budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

• Mam dobre pomysły i potrafię słuchać pomysłów 
innych ludzi.   

 



Moje marzenie – znalezienie dla KOD ważnego 
miejsca w społeczeństwie i praca dla Polski 

Budowa domu zaczyna 
się od fundamentów.  
Na początku wygląda to 
średnio… 

…ale dzięki 
wytężonej  
i harmonijnej 
współpracy może 
być tak  



Jak chcę działać? 
Wspólnie z całym krajem 

• Harmonijna współpraca  
z Zarządem Głównym i innymi 
regionami – potrzebujemy 
wzajemnego zrozumienia  
i synergii 

• Dialog wewnątrz 
stowarzyszenia oparty na 
szacunku i docenianiu 
różnorodności 

• Respektowanie autonomii 
regionów 

• Współpraca z innymi 
organizacjami opozycji  
i partiami szanującymi zasady 
demokracji europejskiej.  

Na Mazowszu 

• Przegląd i reaktywacja grup 
lokalnych – docenienie 
„długodystansowców” 

• Potrzebujemy „świeżej krwi” – 
działania promujące KOD, 
rekrutacja 

• Wypracowanie nowej formuły pracy 
w terenie 

• Współpraca z opozycją uliczną – 
„my wszyscy z KOD” 

• KOD częścią społeczności lokalnych 

• Wsparcie demokratycznych 
kandydatów w trakcie wyborów 

• Praca zespołów projektowych  

 

 

 



Moje pomysły na projekty w regionie 

• Wycieczki w teren  Ambasadorzy demokracji 

• Wybory prezydenckie OKW / OW 

• Wyjście poza strefę komfortu Cafe Demokracja 

• Jesteśmy obecni po sąsiedzku KOD działa lokalnie  

• Granty i środki unijne Nowe pomysły na finanse 

• Wspieramy pomysły i aktywności  Zespoły projektowe  



Od czego zacznę? Moje priorytety 

• Wsparcie wyborów prezydenckich 

• Wsparcie projektów wewnętrznych 
(eksperckich ) i zewnętrznych (np. Lotna 
Brygada Opozycji) 

• Stworzenie grupy wsparcia protestów KOD  
i innych grup lub organizacji 

• Zwiększenie integracji członków KOD na 
Mazowszu 

 



Z kim chcę pracować? 
 

Z każdym, kto: 

• Rozumie demokrację i chce dać z siebie coś dla 
Polski 

• Odrzuca mowę nienawiści w życiu publicznym 

• Wie, że demokracja i europejskość Polski jest 
ważniejsza od wzajemnych animozji  
i publikacji opinii w mediach społecznościowych 

 

 



Proszę o Wasz głos! 
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