
WALNE ZEBRANIE RADY FUNDACJI 

im. Tadeusza Łopuszańskiego 

w dniu 17 maja 2008 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 Czytelni Zamku Rydzyńskiego udział wzięło 10 

członków Rady Fundacji i 6 osób spoza jej grona. W poprzedzający wieczór Gimnazjum im. 

Sułkowskich w Rydzynie wystawiło w budynku byłego zboru ewangelickiego oryginalne 

przedstawienie, którego treścią  są wspomnienia z czasów Szkoły Rydzyńskiej i porównanie 

tamtych czasów szkolnych z dzisiejszymi. Następnie w ramach spotkania z młodzieŜą 

uczestnicy zebrania Rady spotkali się z młodzieŜą Gimnazjum na przygotowanym w Szkole 

miłym wieczorze.  

 

W pierwszej uchwale Rada Fundacji przyjęła w skład donatorów 20 osób, które w 

okresie pięciolecia wypełniły deklaracje i wpłaciły datek donacyjny. 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 Janowi Glińskiemu i sekretarzowi Maciejowi 

Ostrowskiemu. Za udzieleniem absolutorium jednogłośnie głosowało 10 obecnych członków 

Rady. W następnej uchwale Rada powołała do swego składu następujących donatorów 

Tadeusz Lindert; Katarzyna Nowosad; Radosław Zajkiewicz; Zdzisław Glapiak. Obecnie w 

skład Rady Fundacji wchodzą 24 osoby, w tym wszyscy fundatorzy. Niestety część członków 

Rady nie wykazuje aktywności – głównie ze względu na podeszły wiek.  

 

  Kolejno Rada wyraziła słowa najwyŜszego uznania i podziękowania redakcji „Buntu 

Młodych Duchem” i osobiście prof. Zbigniewowi Wierzbickiemu za wieloletnie prowadzenie 

dwumiesięcznika i propagowanie w nim idei pedagogicznych Tadeusza Łopuszańskiego i 

Szkoły Rydzyńskiej. 

 

Ze względu na brak działania władz Rzeczpospolitej Rada podjęła uchwałę 

upowaŜniającą Zarząd do propagowania medialnego 100-lecia przejęcia dóbr byłej Ordynacji 

Sułkowskich przez rząd Niemiec na rzecz „Pruskiego kolegium szkolnego” a następnie 

przekazanych Hakacie (1909) ; w przeciwieństwie do rządów Rzeczpospolitej, które przez 18 

lat naszych działań niczego nie uczyniły w tej sprawie. Działamy tutaj jak „advocatus 



diaboli” w stulecie - naszym zdaniem - edukacyjnej hańby  na skalę europejską. Za głosowało  

8 obecnych członków Rady, przy 2 wstrzymujących się i braku przeciwnych. 

 

Rada Fundacji upowaŜniła Zarząd do zmiany siedziby Fundacji z prywatnego 

mieszkania państwa Glińskich na adres w Zamku Rydzyńskim, o ile tylko państwo Glińscy 

wyraŜą taką wolę. Rada wyraŜa najwyŜsze słowa wdzięczności za wieloletnie udostępnienie 

mieszkania na siedzibę Fundacji. Jednocześnie Rada stwierdza, Ŝe lokalizacja siedziby 

Fundacji w Zamku Rydzyńskim będzie odpowiadała rosnącej roli środowiska leszczyńskiego 

w pracach Fundacji i podtrzyma dobrą tradycję i pamięć o Szkole Tadeusza Łopuszańskiego 

w tym miejscu. 

 

W odrębnej uchwale Rada Fundacji prosi donatora, profesora Józefa Zwisłockiego, 

Byłego Rydzyniaka, aby skierował do 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 prof. Zbigniew T. Wierzbicki; viceprzewodnicząca Ewa Gawlikowska – 

Świechowska; sekretarz prof. Augustyn Ponikiewski; członkowie prof. Teresa śawrocka-

Wrzołek; Czesław Wernicki; Andrzej Zajkiewicz. Wszystkie osoby wybrane zostały 

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

Ostrowski; zastępca Zbigniew Mocek; sekretarz Katarzyna Nowosad; członkowie Jan 

Gliński; Eugenia Kaczmarowska. TakŜe wszyscy członkowie Zarządu wybrani zostali 

jednogłośnie.  


