
Protokół z  zebrania Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich 

18.10.2014 o godz. 11.30 w restauracji Avangarda w Krakowie 
 

Lista obecności: 

1. Maria Krygowska-Doniec – prezes Zarządu 

2. Krystyna Guniewska  – wiceprezes  

3. Marek Krygowski  – wiceprezes - online 

4. Izolda Mila    – skarbnik 

5. Marcin Doniec  – sekretarz 

6. Norbert Kroemeke  ` –  członek – online 

7. Robert Sowiński   – członek 

 

Porządek zebrania: 

 

1. Powitanie  

2. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 07.06.2014 i jego zatwierdzenie. 

3. Wernisaż wystawy twórczości artystycznej Zbigniewa Krygowskiego  

4. Wystawa spuścizny śp. inż. arch. Zbigniewa Krygowskiego 

5. VII Zjazd Rodu Krygowskich – wybór miejsca i wstępny program 

6. Sprawy genealogiczne 

7. Ustalenie terminu i miejsca kolejnego zebrania Zarządu 

 

Porządek spotkania: 

Ad 1. Spotkaliśmy się w restauracji Avangarda w Krakowie. 

 

Ad 2. Zebrani zapoznali się z protokołem z ostatniego zebrania z dnia 07.06.2014. Protokół został 

przyjęty uchwałą nr  1.  

 

Ad.3. 16 października 2014 r.  odbył się  w BWA w Krakowie  wernisaż  twórczości Zbigniewa 

Andrzeja Krygowskiego   z Rzeszowa. Wystawę zorganizowały  dzieci Zbigniewa: Jan Krygowski,  

Wanda Kula, Barbara Pęk i Anna Gała.  Przed wernisażem o godz. 13.00  w kościele św. Anny 

odprawiona została Msza Św.  w intencji Zbigniewa Krygowskiego. 

Wernisaż był  bardzo interesujący, przybyło dużo gości. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali 

piękne obrazy Zbigniewa Andrzeja Krygowskiego. Dostępny był również   album o artyście Zb. 

Krygowskim i jego obrazach. Po wernisażu spotkaliśmy się na kolacji w restauracji Avangarda. 

 

SRK zorganizowało wcześniej zbiórkę pieniędzy na wystawę wśród członków Stowarzyszenia. 

Udało nam się zebrać 3 421,20, poza tym SRK przekazało ze swoich środków 1000 PLN. Darowiznę 

w łącznej wysokości 4 421,20 PLN przekazano na konto Podkarpackiego Towarzystwa Sztuk 

Pięknych Zachęta w Rzeszowie. 

Ad.4.  Jeśli chodzi o przyszłoroczną wystawę spuścizny po śp. arch. Zbyszku Krygowskim na PK, 

mamy zgodę na organizowanie w ramach obchodów 75-lecia Politechniki Krakowskiej. 

Uroczystości odbędą się jesienią 2015 roku, jednak bez wernisażu i referatu, ponieważ wiąże się to z 

bardzo kosztownym wynajęciem sali. Wystawa i artykuł o Zbyszku w miesięczniku Politechniki 

Krakowskiej będą bezpłatne. Teresa ze swoją koleżanką ze studiów, Magdaleną Marx Kozakiewicz, 

pracującą na Politechnice (Wydział Architektury; Instytut Projektowania Miast i Regionów) 

odwiedziły dwukrotnie Marysię Krygowską w celu przeglądnięcia całej dokumentacji. 



Wybrały tematy na wystawę: zagospodarowanie parku, kompleks kampusu Uniwersytetu 

w Pittsburghu, szkice do centrum Grand Rapids i pracę konkursową na zagospodarowanie terenu 

dawnych Hal Paryskich. Wzięły też  prace i dokumenty, do opracowania i przygotowania na 

wystawę. Politechnika nie posiada profesjonalnej pracowni, zatem będziemy musieli we własnym 

zakresie przygotować materiały do wystawienia. Skorzystamy z usług drukarni, bardzo liczymy na 

aktywną pomoc członków SRK mieszkających w Krakowie. Poza tym, Teresa weźmie od Marysi 

jeszcze slajdy, obrazujące budowle wznoszone na podstawie projektów Zbyszka. Będzie je 

skanowała specjalnym skanerem, wypożyczonym przez Marcina Dońca. Pani Magdalena ma jeszcze 

się porozmawiać na PK, żeby dopracować szczegóły dotyczące wystawy.  

Liczyliśmy na pomoc jednego z przyjaciół , arch. J. Plesnera, który był zainteresowany tym 

zdarzeniem, ale właśnie zmarł w tym roku. 

Ad. 5. VII Zjazd Rodu Krygowskich. 

Czas zacząć zastanawiać się nad ramowym programem i miejscem kolejnego zjazdu, który odbędzie 

się w roku 2016 w okresie wakacyjnym, może w dniach 28-31 lipca od czwartku do niedzieli albo 

tez może w dniach 28-31 lipca albo od 25 do 28 sierpnia od czwartku do niedzieli.  

Omówienie kolejnych spraw związanych z zjazdem odkładamy na kolejne zebranie. 

 

Ad. 6. Sprawy genealogiczne: 

1. Zablokowanie dla zainteresowanych członków SRK terminu osobistych kwerend 

w Archiwum Abpa E. Baziaka w Krakowie (ul. Bobrzyńskiego 10, Tel. 12 252 35 60,  

Email: archiwum.baziaka@upjp2.edu.pl  

http://upjp2.edu.pl/strona/r5j5bbq6u9) poniedziałek-środa 09.00-14.00 

Mamy zarezerwowane 3 dni: 26-28.01.2015. Ja na pewno z tego nie skorzystam ze względów 

zdrowotnych. Wiesław Krygowski jest tym zainteresowany, ale może inni członkowie SRK 

też będą tym zainteresowani?  

W archiwum tym zdeponowane są różne księgi metrykalne i inne dokumenty z Kresów. 

2. Skontaktował się ze mną Radosław Zaręba, który posiada skany mikrofilmów z parafii 

Krościenko nad Dunajcem (Nowy Targ) 1644-1930.  

https://familysearch.org/search/catalog/672467?availability=Family%20History%20Library 

 

On zakupił sobie te skany, ale już je przeszukał dla swoich potrzeb, a teraz chciałby się nimi 

podzielić na zasadzie zwrotów kosztów (200 zł za rolkę).   

Ponieważ nie mamy gwarancji, że znajdziemy tam Krygowskich, tym bardziej że nie ma tam 

indeksu nazwisk i koszt rolek jest zbyt duży, Zarząd podjął decyzję, że ich nie zakupimy. 

 

Ad. 7. Termin kolejnego zebrania przewidujemy na grudzień 

 

 

Protokółował Marcin Doniec  

mailto:archiwum.baziaka@upjp2.edu.pl
http://upjp2.edu.pl/strona/r5j5bbq6u9
https://familysearch.org/search/catalog/672467?availability=Family%20History%20Library


 

 

Uchwała nr 1 z dnia 18.10.2014 

Zarząd bez uwag zatwierdził protokół zebrania z dnia 7.06.2014. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 


