
Sprawozdanie z działalności statutowej 

Stowarzyszenia Rodu Krygowskich 

za okres obecnej kadencji władz SRK (2007-2010)  

 

Rok 2007 (od października) 

1. Załatwianie spraw związanych ze zmianą siedziby z Rzeszowa do Krakowa i zmiany 

składu władz Stowarzyszenia Rodu Krygowskich w Rzeszowie i Krakowie,  

2. Zapoczątkowanie współpracy z Iwoną Jakosz w zakresie zbierania i udostępniania 

materiałów o Władysławie Krygowskim, jednym z najwybitniejszych działaczy PTT i 

PTTK, pisarzu i publicyście - wieloletniem redaktorze "Wierchów", autorze 

przewodników po Beskidach i Bieszczadach, do przygotowania przez Iwonę do 

obrony pracy doktorskiej 

3. Udział wiceprezesa Zarządu Tadeusza Marka Krygowskiego i Marty Kroemeke 

(członka SRK) w uroczystościach odsłonięcia pomnika kryptologów, którzy złamali 

sekret ENIGMY: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego 

w dniu 10.11.2007 w Poznaniu (byli oni studentami prof. Zdzisława Krygowskiego) 

4. Kontynuacja poszukiwań nowych członków Rodu krygowskich w Portalu „Nasza 

klasa”, nawiązywanie nowych kontaktów 

5. Odbyły się dwa zebrania Zarządu, kilka dyskusji mailowych i on-line. 

Rok 2008 

6. Uroczyste spotkanie poświęcone 10-letniej rocznicy śmierci Władysława 

Krygowskiego, zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich, 

odbyło się dnia 6 kwietnia 2008 roku w restauracji: Morskie Oko w Krakowie 

7. Rozpoczęcie renowacji zabytkowego grobowca Antoniego Krygowskiego na 

Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Wykonany został projekt renowacji grobowca 

przez konserwatora zabytków p. Czajkę. Pierwszy etap prac renowacyjnych został 

zakończony. Dokończenie zaplanowane zostało w roku 2009. Władze cmentarza 

zgodziły się na prowadzenie prac konserwatorskich bez dodatkowych opłat. 

8. Prowadzenie korespondencji w sprawie nadania przez PTTK jednemu ze schronisk 

górskich imienia Władysława Krygowskiego. Nasze starania zakończyły się 

sukcesem. Imię Władysława Krygowskiego zostało nadane schronisku na Hali 

Kondratowej w Tatrach. 

9. Członkowie Stowarzyszenia prowadzili dalsze poszukiwania korzeni rodzinnych. 

Utrzymywano kontakty z rodziną poprzez prowadzenie korespondencji i organizację 

spotkań. 

10. W dniu 9 lutego 2008 roku w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 

odbyło się Seminarium dedykowane Prof. Tadeuszowi Markowi Krygowskiemu z 

okazji rocznicy 70-lecia Jego urodzin i przejścia na emeryturę. Członkowie 

Stowarzyszenia wzięli liczny udział w tym wydarzeniu. 

11. W dniu 6 grudnia 2008 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej 

odbyło się doroczne sympozjum zorganizowane przez Komisję Turystyki Górskiej 

Zarządu Głównego PTTK "Władysław Krygowski - człowiek gór” (w dziesiątą 

rocznicę śmierci). W tym wydarzeniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia, a 

Wiesław Krygowski – członek zarządu, wygłosił referat. 



12. Prezes Stowarzyszenia – Maria Krygowska-Doniec prowadziła przez cały rok 2008 

współpracę z panią Iwoną Jakosz – piszącą doktorat na temat Władysława 

Krygowskiego. 

13. Odbyły się cztery zebrania Zarządu Stowarzyszenia, oraz wiele mailowych i 

„wirtualnych” dyskusji. 

Rok 2009 

14. Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w otwarciu Centrum Dokumentacji 

Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego 

(18.02.2009). Stowarzyszenie było jednym ze sponsorów tego ważnego 

przedsięwzięcia 

15. Udział w tej uroczystości nadania imienia Władysława Krygowskiego schronisku na 

Hali Kondratowej w Tatrach Zachodnich (23.08.2009). Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia wspólnie z Prezesem PTTK dokonali odsłonięcia tablicy z nową 

nazwą schroniska  

16. W dniu 8.10.2009 odbył się uroczysty bardzo interesujący wernisaż wystawy obrazów 

Zdzisława Andrzeja Krygowskiego, jego córki Elżbiety Krygowskiej-Butlewskiej 

(członka Stowarzyszenia) i wnuczki Joanny Butlewskiej-Cofta, pt.: "Trzy pokolenia - 

trzy spojrzenia", (BWA, Rzeszów). Wielu członków naszego Stowarzyszenia wzięło 

udział w uroczystości 

17. Pomyślne zakończenie dwuletniej renowacji zabytkowego grobowca Antoniego 

Krygowskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (październik 2009).  

18. Rozpoczęcie przygotowań do jubileuszowego V Zjazdu Rodu Krygowskich. Wybrano 

Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego U.R. w Krynicy jako miejsce 

zjazdu. Ustalono również, że spotkanie odbędzie się w dniach 29 lipca – 1 sierpnia 

2010 r. Rozesłano ankiety zgłoszeń do wszystkich członków Rodu Krygowskich z 

zaproszeniem na zjazd. 

19. Udzielanie się członków Stowarzyszenia z Rzeszowa w działalności na rzecz 

Miłośników Ziemi Błażowskiej 

20. Działalność członków SRK w Podkarpackim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, 

tak zwanej „ Podkarpackiej Zachęcie”, zrzeszającej miłośników sztuki i artystów, 

działających na rzecz krzewienia sztuk pięknych oraz ochrony praw artystów 

21. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję zorganizowania na Wawelu wspomnieniowego 

spotkania ku pamięci wybitnej długoletniej konserwatorki tkanin Państwowych 

Zbiorów Sztuki na Wawelu, śp. Kamilli Piskozub, byłego członka Stowarzyszenia. W 

związku z tym wystosował pisma w celu uzyskania zgody na tą inicjatywę oraz 

nawiązał współpracę z Pracownią Konserwacji Tkanin Liturgicznych przy Katedrze 

Wawelskiej. 

22. Podjęcie współpracy z profesorami z Wydziału Matematyki i Informatyki UAM w 

Poznaniu w poszukiwaniu odpowiednich materiałów do opracowywanych przez nich 

dwu książek o profesorze matematyki Zdzisławie Krygowskim. Będą one wydane w 

Wydawnictwie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w serii Klasycy Nauki 

Poznańskiej 

23. Członkowie Stowarzyszenia prowadzili dalsze poszukiwania korzeni rodzinnych w 

archiwach kościelnych i państwowych, bibliotekach, różnych muzeach itd. 

Utrzymywano kontakty z rodziną poprzez prowadzenie korespondencji i organizację 

spotkań. Poszukiwano również nowych kontaktów. 

24. Aktualizacja portalu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich  



25. Kontynuacja współpracy z Iwoną Jakosz obecnie Dominek, przygotowującą się do 

obrony pracy doktorskiej o Władysławie Krygowskim.  

26. Odbyły się cztery zebrania Zarządu Stowarzyszenia, wiele mailowych i „wirtualnych” 

dyskusji. 

Rok 2010 - do lipca 

27. Udział członka Stowarzyszenia, Joanny Preiss w uroczystościach 70-tej rocznicy 

deportacji na Sybir, 28.02.2010, Przemyśl  

28. Udział członków Stowarzyszenia w promocji książki „Władysław Krygowski – 

człowiek gór:, czwartek 10.06.2010, godz. 18.30 

29. Przygotowania do V Jubileuszowego Zjazdu Rodu Krygowskich 

30. Przygotowania do wspomnieniowego spotkania o Kamilli Piskozub (we współpracy z 

pracownikami Wawelskiej Katedry i Zamku), które odbędzie się 18.09.2010 na 

Wawelu 

31. Odbyły się dwa zebrania Zarządu, dyskusje „wirtualne” 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA w okresie kadencji 

1. Aktualizacja danych o Stowarzyszeniu w KRS (przeniesienie siedziby i uzupełnienia 

składu Zarządu) 

2. Przeniesienie rachunku bankowego Stowarzyszenie z Rzeszowa do Krakowa. 

3. Korespondencja urzędowa 

4. Korespondencja z przedstawicielami Rodu i członkami Stowarzyszenia 

5. Projektowanie, druk i rozsyłanie kartek świątecznych wielkanocnych i 

bożonarodzeniowych, zaproszeń i ankiet, drogą elektroniczną i pocztową. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywały się zgodnie z potrzebami SRK, fizycznie albo częściej 

on-line 

 

 

Maria Krygowska-Doniec 


