
               STATUT 

Centrum Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy 

 

 

1. Centrum Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy 

ustanowione w dniu 16.10.2015r., znajduje się w użytkowaniu i zarządzie 

Fundacji Polskie Gniazdo na podstawie umowy notarialnej przedwstępnej 

z dnia 09.07.2015r. zawartej pomiędzy Fundacją Polskie Gniazdo i Zgromadzeniem 

Sióstr Opatrzności Bożej- właścicielem nieruchomości , będącej umową zakupu przez 

Fundację Polskie Gniazdo nieruchomości gruntowej zabudowanej w Niemczy, w 

granicach działek nr 185 i 436 – Księga Wieczysta SW1D/00008943/0 , prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie. 

2. Centrum Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy otrzymuje 

specjalny statut, jako obiekt będący NARODOWYM WOTUM z okazji 1000-lecia 

Zwycięskiej Obrony Niemczy i 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

W związku z przypadającą w dniu 18.05.2020r. 100-rocznicą urodzin patrona obiektu 

-  Świętego Jana Pawła II, to Narodowe Wotum jest również aktem wdzięczności 

wobec Opatrzności Bożej za Papieża Polaka i jego wielki , święty i pracowity 

pontyfikat.  

3. Centrum Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy jest 

pomyślane w pierwszej kolejności jako miejsce edukacji i formacji patriotycznej 

polskiej młodzieży w duchu wartości, jakie wynikają z encyklik, adhortacji oraz wielu 

homilii, a także dzieł literackich jakie pozostawił nam Papież Polak – Karol Wojtyła. 

Jako obiekt poklasztorny posiada swoją kaplicę, która pozwala na sprawowanie 

Eucharystii i modlitwę dla wspólnot wiernych, przybywających ze swoimi 

duszpasterzami. Jako miejsce pobytu i  wypoczynku, oprócz całorocznej bazy 

turystyki przyjazdowej na Dolny Śląsk, dzięki swoim możliwościom plenerowym 

pozwoli na organizowanie biwaków, zlotów oraz letnich koncertów i festiwali. 

4. Centrum Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy, jako 

obiekt będący NARODOWYM WOTUM będzie ufundowany z darowizn Polek i 

Polaków w kraju i za granicą. W związku ze społecznym sposobem sfinansowania 

tego projektu, obiekt ten otrzymuje specjalny statut DOBRA NARODOWEGO. 

Fundacja Polskie Gniazdo jako prowadząca projekt zbiórki publicznej oraz przyszły 

właściciel obiektu , zrzeka się dobrowolnie prawa do ewentualnej sprzedaży tego 

obiektu, a w sytuacji likwidacji fundacji lub chęci przekazania obiektu innej instytucji, 

pierwszeństwo i wyłączność w nieodpłatnym przejęciu tego obiektu otrzymuje 

Parafia Rzymsko-Katolicka w Niemczy, a w drugiej kolejności Miasto i Gmina Niemcza. 

 

        



5. W celu realizacji zbiórki publicznej, jej organizator – Fundacja Polskie Gniazdo jest otwarta na 

jak najszerszą współpracę z samorządami, szkołami, parafiami, a także przedsiębiorstwami, 

stowarzyszeniami i wszystkimi dla których cele i wartości jakie niesie z sobą Centrum 

Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy są bliskie. 

Zbiórkę publiczną na  Centrum Spotkań „Polskie Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w 

Niemczy mogą prowadzić osoby prawne i fizyczne na podstawie upoważnienia 

otrzymanego od Fundacji Polskie Gniazdo. Wszyscy darczyńcy zostaną wpisani do 

Księgi Fundatorów Narodowego Wotum z  okazji 1000-lecia Zwycięskiej Obrony 

Niemczy i 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, będącego jednocześnie 

aktem wdzięczności wobec Opatrzności Bożej za Papieża Polaka. 
6. Niniejszy statut jest jednocześnie podstawą dla ogłoszenia w dniu 16.10.2019r. Deklaracji 

Niemczańskiej ,  pod którą podpiszą ważni dla projektu Centrum Spotkań „Polskie 

Gniazdo” im. Świętego Jana Pawła II w Niemczy przedstawiciele różnych instytucji i 

stowarzyszeń, a także osoby prywatne, zainteresowani udziałem i uczestnictwem w 

tworzeniu NARODOWEGO WOTUM z okazji 1000-lecia Zwycięskiej Obrony Niemczy 

i 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Deklarację Niemczańską będą 

mogli podpisywać jej kolejni sygnatariusze, w trakcie realizacji  projektu jw. 

 

Niemcza 16.10.2019r. 

 

 

 

Jerzy Ziomek -  Prezes Fundacji Polskie Gniazdo 

 

 

 


