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Oświadczenie 

 

Zebrani 19 grudnia 2019 r. w Wiesbaden członkowie zarządu „Chrześcijańskiego Centrum 

e.V.” podjęli uchwałę dotyczącą zawieszenia aktywnego udziału „Chrześcijańskiego 

Centrum e.V.” w pracach zmierzających do tworzenia „Collegium Organizacji Polskich w 

Niemczech”. Uchwałę taką podjęto aby czasowo zawiesić uchwałę Walnego Zgromadzenia 

Członków Chrześcijańskiego Centrum (z dnia 04 maja 2019 r.) o przystąpieniu naszej 

organizacji do współtworzenia wyżej nazwanej nowej polonijnej dachowej organizacji w 

Niemczech. 

Niniejsza uchwała zarządu zostanie ponownie poddana pod głosowanie Walnego 

Zgromadzenia ChC (na najbliższym walnym zebraniu), lecz już po zakończeniu procedury 

wyjaśniającej obecność i rolę jaką „Chrześcijańskie Centrum” pełniło w ostatnich latach w 

spółce handlowej „Konwent EWIV”, prowadzonej przez jej byłych i obecnych dyrektorów.  

Uchwała ma następującą treść: 

 

Uchwała 

 

„Biorąc pod wnikliwą uwagę aktywność i zaangażowanie w prace związane z tworzeniem 

"Collegium Organizacji Polskich w Niemczech” urzędujących obecnie dyrektorów spółki 

handlowej „Konwent Organizacji Polskich EWIV”, jak również równolegle prezesa 

(zarejestrowanego w czerwcu br. w Sądzie Rejonowym Aachen „Konwentu Organizacji 

Polskich w Niemczech e.V.”, Chrześcijańskie Centrum zawiesza swój aktywny udział w 

pracach nad powstawaniem wyżej nazywanej organizacji. Czynimy to dlatego, gdyż wobec 

obu Panów dyrektorów "Konwentu EWIV" Chrześcijańskie Centrum prowadzi aktualnie 

procedury wyjaśniające i mające ustalić miejsce oraz rolę jaką nasza organizacja pełniła w 

ostatnich latach w kierowanej do dziś przez nich spółce handlowej. O ponownym 

przystąpieniu do prac nad tworzeniem „Collegium" zadecyduje nasze najbliższe Walne 

Zgromadzenie, lecz jednak po zakończeniu wielkich procedur wyjaśniających.”  

 

Zarząd uzasadnia swoją decyzję w sposób następujący:  

 

„Chrześcijańskie Centrum” idąc w sukurs inicjatorowi powołania „Collegium” księdzu 

prałatowi Stanisławowi Budyniowi, rektorowi PMK w Niemczech, od początku aktywnie 

http://www.chrzescijanskie-centrum.de/


włączyło się w prace mające na celu stworzenie „Collegium”. Przedstawiciel zarządu ChC 

jest członkiem komisji statutowej a przewodniczący brał udział i moderował oba spotkania 

inicjujące powstawanie nowej organizacji. 

 

Jednak w prace założycielskie tej nowej organizacji aktywnie włączyli się ró wnież 

dyrektorzy spółki handlowej „Konwent Organizacji Polskich EWIV” oraz „Konwent 

Organizacji Polskich” (od czerwca br. Konwent e.V.). Ze względu na te aktywności oraz 

dotąd wciąż niewyjaśnianą sytuację prawną, związaną z polonijnymi działaniami w/w 

Panów, zarząd „Chrześcijańskiego Centrum” podjął niniejszym decyzję o zaprzestaniu z 

nimi współpracy w jakimkolwiek obszarze działań polonijnych, jak również współpracy z 

organizacjami, które są przez owych Panów reprezentowane.  

  

Brak dobrej woli Panów dyrektorów, brak transparentności w działaniu oraz 

rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w mediach polskich i polonijnych nie 

pozwalają nam na jakąkolwiek dalszą z nimi współpracę. Dotychczasowe wezwania 

„Chrześcijańskiego Centrum" oraz - drugiego członka Konwentu EWIV, - "Kongresu Polonii 

Niemieckiej" do przedłożenia finansowych rocznych rozliczeń spółki, której nasze obie 

organizacje są udziałowcami, oraz wglądu w dokumentację, pozostają do dnia dzisiejszego 

niespełnione. 

 

Zarząd „Chrześcijańskiego Centrum” podkreśla, że to czasowe zawieszenie nie jest 

wyrażeniem woli zaprzestania aktywnego zaangażowania w dzieło jednoczenia Polonii w 

Niemczech. Najbliższa uchwała Walnego Zgromadzenia „Chrześcijańskiego Centrum” 

zapewne wznowi proces aktywnego włączenia się ChC w prace założycielskie „Collegium”, 

jednak zapewne odbędzie się to już w nowej, transparentnej i historycznie wyjaśnionej 

rzeczywistości. 

 

Wiesbaden, 19.12.2019          
  

 

 

 
Zarząd Chrześcijańskiego Centrum 

 
 
 


