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1)

W efekcie ostatnich wydarzeń  szeroko komentowanych przez prasę, czuję się w

obowiązku wyjaśnić i sprostować pojawiające się nieprawdziwe informacje:

a. Nigdy  nie  uczestniczyłam w żadnym spotkaniu  w  celu  negocjacji  sprzedaży

Kolekcji Sztuki Fundacji Czartoryskich, zarówno z osobami prywatnymi, jak i

władzami publicznymi;

b. Nigdy nie dyskutowałam o cenach, prowizjach ani innych warunkach sprzedaży

kolekcji dzieł sztuki;

c. Nigdy nie brałam udziału w zatwierdzaniu transferu środków pochodzących ze

sprzedaży Kolekcji Sztuki Fundacji Czartoryskich;

d. Nigdy  nie  byłam  zaproszona  na  żadne  posiedzenie  Rady,  którego  program

obejmował dyskusję  o transferze funduszy;

e. Ani ja, ani żaden z zarządzanych przeze mnie podmiotów, nigdy nie otrzymał

żadnych funduszy od Fundacji  Czartoryskich,  ani  przed,  ani  po zakończeniu

sprzedaży Kolekcji Sztuki;

f. Nigdy nie brałam udziału w zakładaniu fundacji w Liechtensteinie i nie piastuję

żadnych stanowisk, ani też nie posiadam żadnych uprawnień, nie będąc władną

ingerować w żadne decyzje ani ich nadzorować;

g. W księgach  Fundacji  Czartoryskich  nie  ma  ważnych  zapisów  uchwał  Rady

zatwierdzających  transfer  funduszy  do  żadnej  zagranicznej  lub  krajowej

Fundacji;

h. Przedmiot Fundacji Czartoryskich nie został wyczerpany;

i. Od początku ubiegłego roku bezskutecznie nalegałam na realizację   projektu

filantropijnego w Polsce.

2)



a. Jedynym skutkiem transferu  środków wpłaconych  przez  wszystkich  polskich

podatników było  osobista  korzyść  finansowa uzyskana  przez  księcia  Adama

Czartoryskiego  i  jego  żonę,  Josette  Calil,  a  także  nowych  członków  rady

Fundacji Czartoryskich - wyznaczonych na kilka dni przed sprzedażą  kolekcji

dzieł sztuki - którzy asystowali w transferze środków z Polski;

b. Jedyną   motywacją   do  sprzedaży  kolekcji  sztuki  za  cenę   odbiegającą   od

stawek rynkowych była potrzeba poprawy płynności finansowej księcia Adama

Czartoryskiego, a przyczyną darowizn niedawno mianowanych członków rady

na rzecz Fundacji  była gwarancja ich wykorzystania w celu transferu funduszy,

na rzecz osobistej korzyści księcia Adama Czartoryskiego i jego żony, Josette

Calil.

c. Likwidacja Fundacji  Czartoryskich jest  ostatnim krokiem planu przesiedlenia,

mającym uniemożliwić polskim władzom odzyskanie środków przekazanych za

granicę.

Fakty:

a. Zgodnie z moją wiedzą w latach 2012-2016 nie odbyły się posiedzenia Rady

Fundacji Czartoryskich;

b. W grudniu 2016 r. członkowie rady złożyli rezygnację,, a Maciej Radziwiłł, Jan

Lubormirski  i  Kaspar  Kraiński  zostali  wyznaczeni  do  obsadzenia  wakatów,

ponieważ nie sprzeciwili się sprzedaży kolekcji dzieł sztuki;

c. O fakcie sprzedaży Kolekcji Sztuki dowiedziałam się wyłącznie dzięki lekturze

New York Times-a w dniu 29 grudnia 2016 r.; nikt nie skonsultował się  ze mną,

ani  też  nie  powiadomił  mnie  uprzednio,  mimo  że  byłam  członkiem  Rady

Fundacji Czartoryskich;

d. Po  sprzedaży,  26  stycznia  2017  r.,  odbyło  się   posiedzenie  Rady  Fundacji

Czartoryskich,  na które nie zostałam wezwana, ale w którym uczestniczyłam

przypadkowo,  ponieważ  przebywałam  w  tym  czasie  w  Polsce  z  powodu

spotkania  biznesowego  i  zostałam  nieoficjalnie  zaproszona  przez  Michała

Sobańskiego; Książę Adam Czartoryski i jego żona zaproponowali, aby środki

pochodzące  ze  sprzedaży  Kolekcji  Sztuki  zostały  przekazane  na  prywatny

rachunek  jego  i  jego  żony,  w  Piraeus  Bank  na  Cyprze.  Wniosek  ten  został

zdecydowanie odrzucony przez Radę;;



e. Następnie Maciej Radziwiłł i książę  Adam Czartoryski postanowili przekazać

środki  na  konto w UBS (UBS Group AG) w Szwajcarii,  ponieważ nie  ufali

bankom w Polsce;

f. Po tym transferze Fundacja Czartoryskich dokonała płatności na rzecz polskich

Fundacji  Macieja  Radziwiłła,  Michała  Sobańskiego  i  Jana  Lubomirskiego-

Lanckorońskiego bez uprzedniej i formalnej zgody Rady Fundacji;

g. W dniu 13 marca 2017 r. zmieniono przeznaczenie Fundacji Czartoryskich tak,

aby obejmowało znacznie szerszy wachlarz działań, które wyraźnie obejmowały

wspieranie  Fundacji  zagranicznych,  umożliwiając  w  ten  sposób  transfer

środków na rzecz przyszłych Fundacji w Liechtensteinie;

h. W przededniu mojego ślubu książę  Adam Czartoryski, grożąc, że nie weźmie

udziału w moim ślubie,  zmusił  mnie do podpisania protokołu uchwały Rady

zatwierdzającego  likwidację  Fundacji  Czartoryskich,  którego  nigdy  bym  nie

podpisała z własnej woli;

i. Podczas mojego ślubu, 16 września 2017 r., brat Josette Calil rozpoczął dyskusje

na temat tego, w jaki sposób zainwestowałby fundusze na cele prywatne;

j. Rodzina Calilów nie ma żadnych powiązań z Polską i istnieje wiele publicznych

odniesień  łączących  niektórych  jej  członków  z  podejrzeniami  dotyczącymi

handlu  bronią  i  procesami  prawnymi  dotyczącymi  nielegalnych  płatności

rzekomo dokonanych  w związku z  umowami między francuską   państwową

spółką  naftową  Elf-Aquitaine a rządem Nigerii;

k. Prywatna Fundacja im. Czartoryskich została zarejestrowana w Liechtensteinie

w  dniu  8  sierpnia  2017  r.  w  celu  otrzymywania  funduszy,  z  Maciejem

Radziwiłłem i Michałem Sobańskim jako członkami rady;

l. Fundacja  charytatywna,  pod  nazwą  "Le  Jour  Viendra",  uzyskała  osobowość

prawną  w  Liechtensteinie  w  listopadzie  2017  r.,  dzięki  działaniom  księcia

Adama  Czartoryskiego,  który  mianował  Macieja  Radziwiłła  i  Michała

Sobańskiego na członków rady;

m. Książę   Adam  Czartoryski  był  wspierany  w  Lichtensteinie  przez  Continor

Vaduz, wyznaczając na członka rady Le Jour Viendra Foundation Pana Petera

Marxera Jun., Dyrektora Continor Vaduz;

n. Maciej Radziwiłł poinformował mnie, że wraz z Michałem Sobańskim zostaną

protektorami  Fundacji  Le  Jour  Viendra  po  śmierci  księcia  Adama

Czartoryskiego, uzyskując w ten sposób całkowitą  kontrolę  nad Fundacją;



o. Obie  fundacje  mogą  w  każdej  chwili  zmienić  swoje  cele  lub  zostać

zlikwidowane,  co  umożliwiłoby  przekazanie  ich  aktywów  na  rzecz  księcia

Adama Czartoryskiego; 

p. Dopiero we wrześniu dowiedziałam się o inkorporacji Fundacji Czartoryskich w

Lichtensteinie, w czasie trwania mojego miesiąca miodowego;

q. O istnieniu Le Jour Viendra dowiedziałam się  z gazet, 29 marca 2017 r.;

r. 29  marca  2017 r.  poinformowano mnie,  że  fundusze  Fundacji  Czartoryskich

zostały  przekazane na konto  Fundacji  Le  Jour  Viendra  w Lombard  Odier  w

Lozannie pod zarządem.

s. Również 29 marca 2017 r. usunięto mnie z Rady Fundacji Czartoryskich;

t. Od momentu, gdy dowiedziałam się o zamiarach księcia Adama Czartoryskiego

i Macieja Radziwiłła co do przekazania funduszy obcej Fundacji, wielokrotnie

podkreślałam  w  pisemnej  korespondencji  z  Maciejem  Radziwiłem  do

wiadomości  Michała  Sobańskiego,  że  takie  działanie  jest  niemoralne  i

potencjlanie łamiące prawo głównie  z powodu zagrożenia unikaniem podatków

i ryzykiem prania pieniędzy;

u. Zdecydowanie  sprzeciwiałam  się   temu  planowi,  ponieważ  nie  wspiera  on

wartości i celów Fundacji Czartoryskich;

v. Już po dokonaniu przelewu funduszy Maciej Radziwiłł wielokrotnie zapewniał

mnie, że żadne fundusze nie zostaną  przekazane z Fundacji Czartoryskich;

w. Przez wiele miesięcy starałam się osiągnąć porozumienie, które zabezpieczyłoby

projekty charytatywne w Polsce, w których pośredniczył Maciej Radziwiłł. W

tym okresie okazywał on nam sfałszowane dokumenty.

3)

Wszystko  to  dowodzi  z  góry  zaplanowanemu  planowi  pozbawienia  Fundacji

Czartoryskich  środków  na  prywatną  korzyść  jej  Założyciela,  księcia  Adama

Czartoryskiego i jego libańskiej żony Josette Calil.

Likwidacja Fundacji Czartoryskich uniemożliwi odzyskanie środków pochodzących ze

sprzedaży Kolekcji Sztuki. 

Cel Fundacji Czartoryskich nie jest wyczerpany.

W 2017 r. opracowałam projekt charytatywny, z którym można zapoznać się na stronie

www.czartoryskifoundation.org.



W związku z tym Fundacja Czartoryskich nie może zostać  zlikwidowana z powodu

braku celu, z uwagi na jego zmianę  w marcu 2017 r., ani z powodu braku funduszy,

ponieważ  otrzymała sumę ze sprzedaży Kolekcji Sztuki.

Jednak  z  powodu  bezprawnych  czynów  popełnionych  z  wyraźnym  uprzedzeniem

wobec Fundacji Czartoryskich, wszyscy obecni członkowie Rady muszą zostać usunięci

ze stanowiska, a nowi członkowie wyznaczeni na ich miejsce.

Książę  Adam  Czartoryski  musi  zostać  zwolniony  z  obowiązków,  zarówno  jako

założyciel, jak i przewodniczący Rady.

Wreszcie,  niezwykle  ważne  jest,  aby  wszystkie  pieniądze  uzyskane  ze  sprzedaży

kolekcji sztuki zostały zwrócone Fundacji Czartoryskich i Polsce.

Jako  jedyna  spadkobierczyni  księcia  Adama  Czartoryskiego,  jestem  w  pełni

zaangażowana  we  współpracę  z  polskimi  władzami  przy  wszelkich  staraniach  o

zarządzanie środkami pochodzącymi ze sprzedaży kolekcji  sztuki  na rzecz Polaków,

którzy za nią  zapłacili.


