Protokół z zebrania Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich
07.06.2014 o godz. 11.30 w restauracji Avangarda w Krakowie
Lista obecności:
1.
2.
3.
4.
5.

Maria Krygowska-Doniec
Krystyna Guniewska
Izolda Mila
Marcin Doniec
Robert Sowiński

– prezes Zarządu
– wiceprezes Zarządu
– skarbnik
– sekretarz
– członek Zarządu

Porządek zebrania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Powitanie
Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania i jego zatwierdzenie
Wystawa twórczości artystycznej Zbigniewa Krygowskiego w BWA w Krakowie.
Wystawa spuścizny śp. inż. Arch. Zbigniewa.
Sprawa dokupienia dodatkowo 5 GB na serwerze.
Anulowanie zaległych składek członkowskich u Daniela Krygowskiego
Ponowne rozpatrzenie sprawy płatności poprzez PayPal
Wolne wnioski
Ustalenie terminu i miejsca kolejnego zebrania.

Przebieg zebrania:
Ad 1. Spotkaliśmy się w restauracji Avangarda w Krakowie.
Ad 2. Zebrani zapoznali się z protokołem z ostatniego zebrania 15.03.2014. Protokół został
przyjęty uchwałą nr 1.
Ad.3. Wystawa twórczości artystycznej Zbigniewa Krygowskiego w BWA w Krakowie,
organizowana przez Jego syna Jana. Zarząd zgodził się pomóc, ponieważ Jan Krygowski
ponosi znaczne koszty z tym związane i jest to zgodne z naszym statutem.
Przekażemy 1000 zł ze środków SRK oraz dodatkowo ogłosimy w Internecie zbiórkę na ten
cel (konto SRK) z terminem wpłat do połowy września 2014. Po tym terminie przelejemy
1000 zł i zebrane środki na konto BWA (Uchwała nr 2).
Ad.4. Wystawa spuścizny śp. Zbigniewa Krygowskiego na Politechnice Kraskowskiej.
Organizuje ją Zarząd SRK i Marysia Krygowska , wdowa po Zbyszku , we współpracy z PK.
Wystawa mogłaby by się odbyć w przyszłym roku w czasie obchodów 70-lecia PK.
Koleżanka Teresy Krygowskiej ze studiów – Magdalena Marx Kozakiewicz pracuje
w Katedrze Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na PK i chętnie nam pomoże
w tej sprawie. Prof. Stefan Dousa - przewodniczący Rady Programowo-Artystycznej przy PK,
uważa ,że wystawa absolwenta architektury PK jest jak najbardziej możliwa, ale czy będzie
można ją włączyć w obchody siedemdziesięciolecia Politechniki, czy jako odrębną wystawę,
to zależy od planów rektora. Trzeba wystosować pismo do profesora Dousy, dołączając
życiorys Zbigniewa i zdjęcia kilku prac. Wybierzemy parę skanów prac Zbyszka oraz trzech
plakatów i zamówimy u fotografa ich zdjęcia A4 na koszt SRK (Uchwała nr 3).
Ad.5. Wyczerpuje się pojemność naszego konta na serwerze (wg informacji Marka
zajmujemy już 99,8 % miejsca).

Zarząd uchwalił dokupienie dodatkowych 5 GB za jednorazową opłatą 246,00 zł (Uchwała
nr 4).
Ad.6. Daniel Krygowski z linii odrzykońskiej I i II prosił o anulowanie zaległych składek
członkowskich od jego wstąpienia do SRK w roku 2011. Proponujemy mu, żeby przysłał
pismo o anulowanie i wypełnił nową deklarację członkowską. To najlepsze rozwiązanie.
Podejmiemy odpowiednią uchwałę, jak przyśle wspomniane wyżej dokumenty.
Ad.7. Marek Krygowski – nasz administrator, prosił o przemyślaną decyzję w sprawie
rezygnacji z Pay Pal. Prezes Maria Krygowska-Doniec jest jednak za tym, żeby
zrezygnować, albo jeśli mamy to zostawić, to tylko wtedy wpłacający (a nie SRK) ponoszą
koszty prowizji zależnej procentowo od wpłacanej kwoty, do tego na wyciągu bankowym
musi być opis na co idzie dana wpłata. Po dyskusji Zarząd zadecydował o rezygnacji
z płatności poprzez PayPal z tego względu, że na razie jest za mało wpłat.
Ad.8.
A) Krystyna Guniewska zwróciła uwagę na brak na naszej stronie numeru konta SRK
dostępnego dla wszystkich (bez logowania się). Wiele różnych instytucji i towarzystw podaje
oficjalnie nr konta, do odczytania dla każdego wchodzącego na stronę. Stale dzwonią do
Krystyny z zapytaniem o numer naszego konta, a to jest utrudnienie. Załatwić jak najszybciej.
B) Izolda mówiła, że w teczce Przybylskich, zdeponowanej w Bibliotece Publicznej
w Brzesku jest bardzo dużo dokumentów związanych tylko z Przybylskimi, które nie są
związane z Drozdowskimi (rodziną Julianny z Drozdowskich, żony Jana Krygowskiego).
Zwróciła też uwagę na interesujący testament Zdzisława Przybylskiego , dzięki któremu
można znaleźć parę informacji o Przybylskich i Drozdowskich, co może nas interesować, ale
trzeba jednak dalej szukać. Mówiliśmy też o konieczności dalszych poszukiwań w Sośnicy
koło Jarosławia, gdzie mieszkali Drozdowscy i Przybylscy, może tam będzie jakiś ślad?
Ad.9. Ustalono wstępnie, że kolejne zebranie Zarządu odbędzie się w sobotę, 20-go albo 27go września 2014, godz. 11-ta w restauracji Avangarda w Krakowie

Uchwała nr 1 z dnia 2014-06-07
Zarząd bez uwag zatwierdził protokół zebrania z dnia 15.03.2014
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2 z dnia 2014-06-7
Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich postanowił dofinansować kwotą 1000 PLN
wystawę twórczości artystycznej Zbigniewa Krygowskiego w BWA w Krakowie, ze
środków SRK i dodatkowo zorganizować na stronie SRK zbiórkę dobrowolnych wpłat na ten
cel na konto Stowarzyszenia w terminie do połowy września 2014.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3 z dnia 2014-06-07
Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich podjął się patronatu nad zorganizowaniem
wystawy spuścizny po śp. inż. arch. Zbigniewie Krygowskim na Politechnice Krakowskiej
w roku 2015.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4 z dnia 2014-06-07
Zarząd Stowarzyszenia Rodu Krygowskich postanowił dokupić na serwerze dodatkowo 5 GB
na naszą stronę www za jednorazową opłatą w wysokości 246,00 PLN.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

