
WALNE ZEBRANIE RADY FUNDACJI

im. Tadeusza Łopuszańskiego

w dniu 9 czerwca 2013 roku na Zamku w Rydzynie

I N F O R M A C J A   i   S K R Ó T   U C H W A Ł

W zebraniu, które odbyło się w Zamku Rydzyńskim udział wzięło 10 członków Rady 

Fundacji i  13 osób spoza jej grona,  w tym zainteresowani nauczyciele okolicznych szkół. 

Następnego dnia (10.06) odbyły się uroczystości święta patrona Gimnazjum w Rydzynie – 

rodziny Sułkowskich. W trakcie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową, odbyła się msza, 

a  następnie  złożenie  kwiatów pod  pomnikiem poległych  i  pomordowanych  nauczycieli  i 

uczniów przy zamku w Rydzynie, kolejno w Sali Balowej Zamku młodzież wystawiła sztukę 

„Mieszczanin szlachcicem” w wykonaniu uczniów gimnazjum im. Sułkowskich. Kolejnego 

dnia  dwaj  członkowie  Rady  spotkali  się  z  młodzieżą  gimnazjum w  Rydzynie  i  szkoły 

podstawowej im. Tadeusza Łopuszańskiego w Dąbczu na prelekcjach o Szkole Rydzyńskiej. 

W pierwszej uchwale  Rada Fundacji  skreśliła  ze swojego składu dwie osoby,  które 

złożyły pisemną rezygnację oraz przeniosła trzy osoby -na ich wnioski, do grona Honorowych 

Członków Rady, nowo ustanowionej godności dla osób nie mogących już aktywnie działać w 

Radzie Fundacji,  a zainteresowanych jej pracą. Obecnie w skład Rady Fundacji wchodzi 14 

osób. Kolejno  Rada  przyjęła  w skład  donatorów dwie  osoby,  które w okresie  pięciolecia 

wypełniły  deklaracje  i wpłaciły  datek donacyjny.  Fundacja  obecnie  liczy  102 donatorów i 

fundatorów.  Jednocześnie  informujemy,  że  na  Wieczną  Wartę  odeszło  w  tym czasie  16 

donatorów, w tym aż 12 Byłych Rydzyniaków. 

Zygmunt Bujakowski (BR) Leszek Pawłowicz (BR)
Kazimierz Ciechanowski (BR) Maria Pazdanowska

Przemysław Gluziński (BR) Andrzej Pazdanowski
Bogusława Golachowska Szczygłowska (BR) Wincenty Pezacki (BR)

Bolesław Haft-Szatyński (BR) Andrzej Stelmachowski
Edmund Kolibabka-Collie (BR) Wiktor Szańkowski (BR)
Mikołaj Lipowski Jerzy Turczynowicz (BR)

Kazimierz Machnik (BR) Jan Zaborowski (BR)

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !



Następnie Rada Fundacji po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu za okres mijającego 

pięciolecia  udzieliła  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  oraz wyraziła  uznanie  za 

aktywność i operatywność Zarządu, szczególnie zaś dyrektorowi Maciejowi Ostrowskiemu i 

sekretarzowi  Katarzynie  Nowosad.  Za  udzieleniem  absolutorium  głosowało  5  obecnych 

członków Rady, 4 członków Zarządu wstrzymało się od głosu. 

Kolejno  Rada  w  odrębnej  uchwale  wyraziła  podziękowanie  Stowarzyszeniu 

Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oraz Dyrekcji Zamku w Rydzynie za 

udostępnienie  Zamku  na  formalną  siedzibę  Fundacji.   Słowa  najwyższego  uznania  i 

podziękowania wyraziła Rada prof. Zbigniewowi Wierzbickiemu i redakcji „Buntu Młodych 

Duchem” za wieloletnie prowadzenie dwumiesięcznika i propagowanie w już wydanych 70 

numerach idei pedagogicznych Tadeusza Łopuszańskiego i Szkoły Rydzyńskiej.

Ponownie przyjęto ten sam „Apel do Prezydenta RP w sprawie odtworzenia Fundacji 

Sułkowskich i Szkoły Rydzyńskiej”,  po 10 latach naszych starań dalej sprawa nie posunęła 

się ani o krok. W odrębnej uchwale Rada Fundacji ponownie prosi donatora, profesora Józefa 

Zwisłockiego, Byłego Rydzyniaka, aby skierował do aktualnego Prezydenta RP osobisty list 

w sprawie  odtworzenia Fundacji Sułkowskich i wznowienia  Szkoły Rydzyńskiej,  opierając 

się  na  moralnym  prawie  dziedziczenia  tradycji  przedwojennego  Prezydenta  RP  Ignacego 

Mościckiego – jako jedyny jego wnuk. 

W procedurach jawnych  wyborów ustalono następujące Prezydium Rady Fundacji  : 

przewodniczący – Zbigniew Mocek, v-przewodniczący prof. Zbigniew Wierzbicki; sekretarz 

Ewa  Gawlikowska–Świechowska;  Andrzej  Zajkiewicz.  Wszystkie  osoby  wybrane  zostały 

jednogłośnie.  W kolejnym  głosowaniu  ustalono  skład  Zarządu Fundacji  :  dyrektor  Maciej 

Ostrowski; zastępca Eugenia Kaczmarowska; sekretarz Katarzyna Nowosad; członkowie Jan 

Gliński, Edyta Żebrowska. Także wszyscy członkowie Zarządu wybrani zostali jednogłośnie. 

Więcej  informacji  o  działaniu  naszej  Fundacji  zawarte  jest  w  sprawozdaniu  za 

kadencję 2008 – 2013. Prosimy donatorów o włączenie się do działań naszej Fundacji oraz o 

skłonienie swoich potomków do działania dla dobra polskiej edukacji.  Istotną pomocą może 

być nowo wydana pozycja książkowa, przesłana po wpłaceniu choć skromnego datku (min. 

40 zł) na konto Fundacji (PKO BP 26 1020 1156 0000 7202 0050 4241) :

Szkoła Rydzyńska – dzieło życia Tadeusza Łopuszańskiego


