Bożena,
Po
przeczytaniu
Twojego
tekstu,
zmieszczonego
pod
tym
adresem:
http://biulpol.net/DWIE%20STRONY%20MEDALU.pdf, stwierdzam, że nie tylko przedstawiasz
swoje poglądy bez odwoływania się do źródeł jak np. protokoły Zebrań Zarządu KPK-Q, protokoły
z Zebrań Organizacji Zrzeszonych w KPK-Q, czy odnośnych punktów Statutu KPK, ale w części
„Przedruki z facebooka zamieszczone pod informacją o podaniu się do dymisji Zarządu KPKQ”
podajesz tylko to co Ci odpowiada, a drugą stronę medalu, którą są moje odpowiedzi, po prostu
pomijasz.
Przekazuję zatem niezbędne informacje, z nadzieją na jak najszybsze wyjaśnienie nieporozumień.
A. Procedury wyborcze
Zgodnie z protokołem wyborczym (oryginał i/lub kopie do wglądu) w wyborach do Zarządu
KPK-Q na kadencję 2015-2017 odbytych w dniu 25 września 2016 oddawanych było 22 głosy,
a zgodnie ze Statutem KPK i stanem opłaconych składek (dokumenty przedstawione na Zebraniu
6 października 2016) wszystkich głosów w KPK-Q było wtedy tylko 8.
1. Tak to tylko 8 głosów ważnych i 14 dodatkowych, wybierało Prezesa, który pozornie ma
reprezentować ponad 65 000 Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, mieszkających
w Prowincji Quebek.
2. Za przedstawienie liczby głosów uprawnionych do głosowania, a w tym na Zebraniu
Sprawozdawczo Wyborczym, odpowiedzialny jest ustępujący Zarząd, a w szczególności
Sekretarz tego Zarządu, którym była Krystyna Betley.
3. Doskonale sobie przypominam, że na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, osobiście
i z własnej woli zaproponowałem jako Pierwszą Wiceprezes Krystynę Betley, podobnie jak
Annę Dziewiszek jako Wiceprezes, Irenę Krenz jako Skarbnik, a także Krystynę
Jędrzejowską i Zbigniewa Wasilewskiego, jako członków Zarządu – fakt ten odnotowany
jest w protokole podpisanym przez Lidię Pacak, Przewodniczącą Polskiej Rady Szkolnej
w Montrealu, która była wybrana do protokołowania zebrania (protokół do wglądu).
4. Doskonale sobie przypominam, że odnośnie zaproszonych osób nikt nie przeprowadził
żadnego głosowania, i odnośnie osób zaproszonych do Zarządu, nikt o żadne głosowanie
nie pytał, a Przewodniczący Zebrania, Henryk Wójcik stwierdził, że Prezes dobierze sobie
osoby do Zarządu i powiadomi o tym Organizacje Zrzeszone w KPK-Q, co uczyniliśmy
zgodnie z instrukcją Pana Przewodniczącego, z powiadomieniem na Zebraniu tych
Organizacji w dniu 27 listopada 2015 r. (protokół do wglądu). O dodatkowych osobach
powołanych do Zarządu, Zarząd informował Organizacje na Zebraniu, które odbyło
się 18 kwietnia 2016 r. . Informacje te zostały przyjęte bez jakichkolwiek uwag, ani próśb
o głosowanie, a odnośne protokoły zostały przyjęte.
5. W protokole z Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego odbytego w dniu 25 września 2015
r., nie ma żadnego słowa na temat głosowania, czy nawet zapytania o głosowanie
odnośnie osób zaproszonych (protokół do wglądu).

6. Gdy w trakcie zebrania 6 października 2016 r. protokół z Zebrania SprawozdawczoWyborczego został wyświetlony na ekranie, Józef Foltyn, podniesionym głosem
autorytatywnie stwierdził, że protokół ten trzeba zmienić, i że zrobi się to, zgodnie ze
Statutem, na kolejnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, czyli po zakończeniu
dwuletniej kadencji, we wrześniu 2017 roku !!!
7. Dodajmy, że KPK-Q własnego Statutu ciągle nie ma, a tym czym KPK-Q się posługuje od
14 czerwca 2014 roku, to tylko niezbędne minimum w Statucie KPK odnoszącym się do
wszystkich Okręgów (SECTION X, str. 35-39 http://kpk.org/constitution/statut)
8. Statut KPK jest dostępny tutaj: http://kpk.org/constitution/statut i dziwnym jest fakt,
że nie cytujesz odpowiednich fragmentów tego Statutu, ani nie podajesz nawet
odnośnika, gdzie ze statutem zapoznać się można.
B. Dodatkowe zebranie, rezygnacje i wybory na Walnym Zgromadzeniu KPK
Rezygnację zgłosiłem nie po wyniku głosowania, ale po oświadczeniu Józefa Foltyna, przyjętym
przez wszystkich bez przeciwstawień, że dodatkowe zebranie nie może się odbyć w sposób
natychmiastowy, lecz dopiero za co najmniej 3 tygodnie, czyli już po wyborach Zarządu
Głównego KPK, które odbyły się w Hamilton, Ontario, w dniach 14-15 października 2016 r.
Taki termin przyjąłem nie tylko jako dodatkowe i bezproduktywne obciążenie czasowe wielu osób,
ale jako celowe oddziaływanie wyborcze Józefa Foltyna, Jego Żony Krystyny Jędrzejowskiej,
i innych osób, działających w sposób świadomy lub nieświadomy.
Bezpośrednio po mojej rezygnacji, swoje rezygnacje złożyło trzy osoby, a dwie w terminie
późniejszym, czyli razem z funkcji pełnionych w Zarządzie KPK-Q, zrezygnowało 6 osób.
Po złożeniu rezygnacji oświadczyłem, że jestem cały czas dostępny, a mój udział w kolejnym
zebraniu Organizacji Zrzeszonych w KPK-Q uzależniam od możliwości czasowych, w których moje
sprawy rodzinne i zawodowe mają dla mnie znaczenie priorytetowe.
W efekcie tego co najmniej 3-tygodniowego odroczenia zebrania, skutkującego brakiem
jakichkolwiek prezentacji, dyskusji i prawyborów do KPK w KPK-Q, osoby które pojechały
reprezentować Organizacje Zrzeszone w KPK-Q, na Walnym Zgromadzeniu KPK, nie miały wrażeń
z prezentacji i dyskusji, ani i przede wszystkim, jakichkolwiek wyników prawyborów
w Organizacjach Zrzeszonych w KPK-Q.
Osoby które reprezentowały Organizacje Zrzeszone w KPK-Q na Walnym Zjeździe KPK, 14-15
października 2016 r. w Hamilton, to Józef Foltyn i Edward Śliz, a powinno być tam tych osób 13.
Na Walnym Zjeździe KPK, 14-15 października 2016 r. w Hamilton, była też obecna Maria Palczak
jako kandydatka Towarzystwa Białego Orła do funkcji Dyrektora KPK na Wschodnią Kanadę.
Dodajmy tutaj, że zgodnie ze Statutem KPK, w wyborach na Walnym Zgromadzeniu KPK, Prezesi
Okręgów głosu nie mają. Praw do jakiegokolwiek głosowania, Prezesi Okręgów tam też nie mają.

C. Statut
Statut KPK w wersji obowiązującej od 14 czerwca 2014 roku uważany jest przez wiele osób
za daleki od doskonałości i to pod wieloma względami, wśród których brak regulaminów
wykonawczych i dowolność interpretacji wymieniane są jako zasadnicze.
Dodajmy do tego brak odrębnego Statutu KPK-Q, a także dostępność pierwszej, nieoficjalnej
wersji polskiej Statutu KPK dopiero pod koniec września 2016 r. (wersji francuskiej brak), i mamy
obraz tego, co Ty nazywasz „świętym”.
Przywołując tutaj Pierwsze Przykazanie Boże „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”,
zapraszam Cię do zapoznania się zarówno ze Statutem KPK dostępnym tutaj
http://kpk.org/constitution/statut, jak i do prac nad przyszłym Statutem KPK-Q.
D. Błędy i braki w Twoim tekście
Zgodnie ze Statutem (http://kpk.org/constitution/statut), członkami Kongresu Polonii
Kanadyjskiej są organizacje a nie osoby. Wprowadzaniem w błąd czytelników jest Twoje dziwne
pisanie „Prezes KPKQ podczas zebrania upierał się przy swojej interpretacji Statutu KPK oraz nie
zezwalał na zabranie głosu przez Krystynę Betley, twierdząc, że nie ma ona do tego prawa. Należy
wyjaśnić, że prawa głosu na zebraniu nie mają członkowie Kongresu, a Krystyna Betley nie
przestała przecież nim być. Miała zatem prawo domagać się możliwości wystąpienia”, mogące
dać wrażenie, że Krystyna Betley jest członkiem Kongresu.
Sprecyzujmy tutaj, że Krystyna Betley na Zebraniu Organizacji Zrzeszonych w KPK-Q w dniu
6 października 2016 nie reprezentowała żadnej Organizacji Zrzeszonej w KPK-Q, a o Jej
wykluczeniu z Zarządu KPK-Q mówi zarówno protokół z Zebrania Zarządu KPK-Q odbytego w dniu
26 maja 2016 r. jak i punkt w porządku obrad „Sprawozdanie Prezesa KPK-Q” na Zebraniu
Organizacji Zrzeszonych w KPK-Q w dniu 6 października 2016 r., do którego to punktu
przedstawienia, Prezes nie dostał dopuszczony.
Zaznaczmy tutaj, że m.in. fakt niedopuszczenia Prezesa do przedstawienia sprawozdania, jak
i uniemożliwienie odbycia zebrania wg. ustalonego porządku obrad, może powodować i powoduje
pojawianie się opinii o warcholstwie i/lub niewłaściwych zachowaniu niektórych osób,
ze szczególnym wskazaniem na Józefa Foltyna, Jego Żonę Krystynę Jędrzejowską i Krystynę Betley.
Wśród rażących braków w Twoim tekście, zmuszony jestem podkreślić nie tylko brak odnośników
do źródeł przy podaniu „przedruków z facebooka”, ale podanie tych przedruków w sposób
niepełny, tak aby pokazały tylko Twoją stronę medalu. Stwierdzam też w oparciu o moją
korespondencję z tego tygodnia, że nie zadałaś sobie trudu dotarcia do jakiegokolwiek protokołu
z Zebrań, ani Zarządu ani Organizacji Zrzeszonych w KPK-Q. Biorąc pod uwagę pracę społeczną
tak wielu osób, jak i pracochłonność w przygotowaniu tych protokołów, Twoja mam nadzieję, że
niecelowa ich ignorancja, jest po prostu obraźliwa i wymagająca jak najszybszych przeprosin.
Z nadzieją na jak najszybsze wyjaśnianie wszelkich nieporozumień,

Adam Skorek

Trois-Rivières, 5-11-2016

