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O Władysławie Krygowskim opowiemy w kolejnych prezentacjach, ja krótko przedstawię 

jego rodzinę. 

Pradziadek Władysława to Kasper Krygowski, który dał początek linii wadowickiej 

Krygowskich. Był organistą w Harcie, Ŝył w latach 1784-1839. Miał on brata bliźniaka, 

Walentego, zm. w roku 1874, od którego wywodzimy linię futomską. Kasper miał dwóch 

synów: Antoniego i Andrzeja oraz trzy córki: Franciszkę, Joannę i Rozalie, których losów nie 

udało się prześledzić. Andrzej był prawdopodobnie pianistą. Antoni Krygowski Ŝył w latach 

1824-1904, był profesorem matematyki i fizyki, dyrektorem Gimnazjum w Wadowicach. 

Jego Ŝoną była  Henryka z domu Maciulska. Antoni zmarł w Krakowie, jest pochowany na 

Cmentarzu Rakowickim. Miał czterech synów: Tadeusza (1860-1914), Kazimierza (1862-

1918), Stanisława (1868-1944) i Zdzisława (1872-1955). 

− Dr Tadeusz Krygowski był lekarzem laryngologiem, pracował i mieszkał we Lwowie. 

Zasłynął jako badacz Wschodu, wybitny orientalista, autor kilku prac z tego zakresu, 

władał językami: asyryjskim, perskim, tureckim i hebrajskim, był jedynym Polakiem, 

który współpracował przy przekładzie Koranu, wydanym przez Hirschmanna   w Berlinie. 

Zgromadził cenne zbiory orientalne. Pasją Tadeusza, były równieŜ studia nad starymi 

polskimi dywanami i kilimami. W 1911 roku wydał studium naukowe "Polenteppiche, 

Orientalisches Archiv, 1911-1912" („Polskie kobierce”). Jego Ŝoną była Stefania Filipina 

Maciulska, mieli jedną córkę: Zofię, po męŜu Kwiatkowską. 

− Dr Kazimierz Krygowski, prawnik, znany adwokat krajowy, pracował i mieszkał we 

Lwowie. Jego Ŝoną była Maria Anna Dymet, mieli troje dzieci: Jadwigę, Kazimierza 

juniora i Marię. Wnuczka jego Kamila Piskozub, córka Jadwigi, była niestrudzonym 

konserwatorem arrasów wawelskich aŜ do ostatnich dni swego Ŝycia, a zmarła w wieku 

90 lat w roku 2004. Córka Kazimierza, Maria Krygowska, – lekarz laryngolog, mieszkała 

i pracowała we Lwowie. Studiowała medycynę na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie 

uzyskała stopień doktora nauk medycznych.  

− Prof. Zdzisław Krygowski, wybitny matematyk, rektor Politechniki Lwowskiej(1917-

1918) i profesor Uniwersytetu Poznańskiego, ukończył studia na Wydziale Filozofii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pracował przez dwa lata w ParyŜu na Sorbonie 

pod kierunkiem znanego fizyka Charles Emile Piccarda, z którym łączyła go przyjaźń. 

Zdzisław Krygowski był przewodniczącym Komisji Matematyczno-Przyrodniczej 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, został odznaczony KrzyŜem Komandorii Orderu Polonia 

Restituta, KrzyŜem Oficerskim Francuskiej Legii Honorowej (nadanym w dniu 
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27.04.1936). Był inicjatorem badań kryptologicznych. To jego studenci złamali tajemnicę 

szyfrów Enigmy. Zdzisław w młodości był korepetytorem Henryka Sienkiewicza. Pasją 

Zdzisława Krygowskiego była muzyka, szczególnie szopenistyka. Napisał szereg 

artykułów o Chopinie, które zostały wydrukowane w Kurierze Poznańskim. śonaty z 

angielką Rose New, mieli jedną córkę Eileen (Alina), po męŜu:  Korczyńska. W czasie II 

Wojny Światowej została ona zaangaŜowana do słuŜby informacyjnej i nasłuchowej przy 

Rządzie Polskim w Londynie, a po wojnie pracowała w Radiu Wolna Europa, gdzie od 

roku 1952 była „prawą ręką” dyrektora RWE Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

− Dr Stanisław Krygowski, adwokat, taternik, działacz turystyczny, działacz PTT, 

interesował się fotografią górską i rodzinną czarno-białą i kolorową. DuŜo i dobrze 

fotografował, czego dowodem są liczne medale przyznawane na wystawach w Krakowie 

i Lwowie. W Tatrach wytyczył wiele nowych tras. Pracował i mieszkał w Krakowie. śoną 

jego była Maria Styczeń, córka Wawrzyńca, znanego adwokata, prezesa Krakowskiego 

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Stanisław i Maria mieli dwoje dzieci: Zofię 

i Władysława Krygowskiego, któremu poświęcamy to spotkanie. Wypada mi takŜe 

wspomnieć, Ŝe Ŝoną Władysława była osoba o podobnych zainteresowaniach, profesor 

Anna Zofia Krygowska, z domu Czarkowska – teoretyk dydaktyki matematyki 

krakowskiej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej, wielka miłośniczka gór i doświadczona 

turystka. 

 


