Protokół z kilku konferencji przeprowadzonych w Skype przez Zarząd SRK
w okresie wrzesień – grudzień 2013 roku
spisany w dniu 28.12.2013
Lista obecnych w Skype:
Maria Krygowska-Doniec – prezes Zarządu
Krystyna Guniewska – wiceprezes
Marek Krygowski – wiceprezes
Izolda Mila – skarbnik
Marcin Doniec – sekretarz
Witold Kroemeke – członek
Robert Sowiński – członek – nie brał udziału z powodu wyjazdów na zagraniczne konferencje
Najważniejsze tematy narad w Skype:
1. Wielokrotnie omawiano najważniejsze sprawy związane z reorganizacją strony www
SRK. Prace zostały w większości wykonane i skończone przez naszego administratora
strony – Marka Krygowskiego z Monachium. Obecnie odbywa się przerabianie przez
Marię Krygowską-Doniec wszystkich jej wpisów zgodnie z nowymi zasadami edycji
i wymogami bezpieczeństwa. Wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są
zobowiązani do testowania całej nowej strony SRK i nadsyłania do administratora
wszelkich uwag i propozycji.
2. W dniu 29 października 2013 roku zwrócił się do Zarządu SRK jeden z organizatorów
Plebiscytu „Eskulap 2013” – mgr Marek Obidowicz, członek SRK, z wnioskiem
o przyjęcie przez nasze Stowarzyszenie funkcji Organizacji Wspierającej Plebiscyt
„Eskulap 2013” woj. podkarpackiego. Poinformował, że trzynasta edycja Plebiscytu
przebiegać będzie w miesiącach: listopad i grudzień 2013 r. oraz, że uroczyste
podsumowanie Plebiscytu pod nazwą “Gala Eskulap 2013 woj. podkarpackiego” oraz
wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 11 lutego 2014 roku z okazji Światowego
Dnia Chorego. Poinformował również, że z ich strony podjęte zostaną następujące
działania promujące Stowarzyszenie Rodu Krygowskich jako Organizacji Wspierającej
Plebiscyt poprzez:
a. Zamieszczenie nazwy i znaku firmowego Stowarzyszenia na afiszach.
b. Zamieszczenie w Internecie na stronach www.intermed.pl informacji oraz logo
Stowarzyszenia.
c. Zabezpieczenie możliwości wizualizacji logo Stowarzyszenia podczas Uroczystej
Gali „Eskulap 2013”
d. Dziennik „Super Nowości” zamieści dwukrotnie informację o Stowarzyszeniu
jako Organizacji Wspierającej.
e. Stowarzyszenie jako Organizacja Wspierająca zostanie zaprezentowana podczas
Uroczystej Gali „Eskulap 2013” woj. podkarpackiego.
Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich pozytywnie rozpatrzył wniosek Marka
Obidowicza i postanowił udzielić finansowego wsparcia Plebiscytowi „Eskulap
2013”woj. Podkarpackiego, wyrażając w ten sposób wysokie uznanie dla wielu wybitnych
lekarzy spośród członków SRK i ich rodzin oraz ze względu na korzystną dla naszego
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3. W dniu 27 listopada 2013 pani Małgorzata Kutrzeba z Błażowej, prezes Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Błażowskiej, zwróciła się do Zarządu SRK z prośbą o finansowe
wsparcie przygotowywanego albumu Emigracja błażowian w XIX, XX i XXI w. – wybór
czy konieczność. Album ten jest pokłosiem sesji popularnonaukowej, która odbyła się
6 października 2013 r. Sesja oraz wystawa fotografii emigracyjnej i zabytkowych
przedmiotów i warsztaty dla uczniów gimnazjum i LO zrealizowane zostały w ramach
projektu współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności poprzez
program Generator Inspiracji. Niestety, nie wystarczyło środków na druk albumu.
Zarząd SRK postanowił udzielić finansowego wsparcia tej pożytecznej inicjatywie
stosowną uchwała, tym bardziej, że we wspomnianym wyżej albumie zamieszczone będą
wspomnienia i zdjęcia emigrantów z rodu Krygowskich. Po wydrukowaniu albumu
Stowarzyszenie otrzyma 10 sztuk egzemplarzy gratis.
(Uchwała Nr 2/28/12/13)
4. W banku Volkswagen Bank direct, S.A. nasze Stowarzyszenie reprezentują dwie osoby
z Zarządu. Po rezygnacji Adama Kołodzieja z funkcji wiceprezesa i pracy w Zarządzie,
podjęto uchwałę o udzieleniu pełnomocnictwa prezesowi Marii Krygowskiej-Doniec
i skarbnikowi Izoldzie Mila.
(Uchwała Nr 3/28/12/13)
Protokołował:
Marcin Doniec
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Uchwała Nr 1/28/12/13
Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich udzieli finansowe wsparcie organizacji Plebiscytu
2013 na terenie woj. podkarpackiego, zorganizowanej przez naszych członków – Magdalenę
i Marka Obidowiczów. Zobowiązał Krystynę Guniewską – wiceprezesa Zarządu, do
organizacji zbiórki datków od członków Stowarzyszenia i przekazania całej kwoty na konto
Plebiscytu.

Uchwała Nr 2/28/12/13
Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich udzieli finansowe wsparcie wydaniu albumu
Emigracja błażowian w XIX, XX i XXI w. – wybór czy konieczność, przekazując darowiznę
w wysokości 1100 PLN ze środków SRK.

Uchwała Nr 3/28/12/13
Zarząd udziela pełnomocnictwo prezesowi Marii Krygowskiej-Doniec i skarbnikowi Izoldzie
Mila do reprezentacji naszego Stowarzyszenia w banku Volkswagen Bank direct, Bank
Polska S.A.
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