
Protokół z zebrania 
Zarządu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich 

z dnia 2013-04-20 
 

Lista obecnych: 
Maria Krygowska-Doniec  – prezes Zarządu 
Krystyna Guniewska   - wiceprezes 
Izolda Mila   - skarbnik 
Marcin Doniec  - sekretarz 
Jan Krygowski  - członek 
Józef Krygowski  - członek 

 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie 
2. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania 
3. Sprawy związane ze zjazdem 
4. Przygotowanie ostatecznych propozycji zmian  w statucie na Walne Zgromadzenie Członków 
5. Biuletyn SRK 
6. Wolne wnioski 
7. Ustalenie terminu miejsca kolejnego zebrania 
 

Przebieg zebrania: 

Ad1. Zarząd spotkał się w domu Izoldy Mila w Jadownikach.  

Ad2. Protokół z zebrania w Przemyślu został odczytany i zatwierdzony bez uwag. 

Ad3. Warunki jakie mamy w Hotelu Accademia nie zmieniły się. Pozostaje tylko podpisanie 
umowy. 

Konieczne będzie zorganizowanie biura zjazdu od czwartku, które będzie się zajmowało 
pobieraniem opłat za Zjazd. W biurze będzie pracował Tadeusz Mazurkiewicz. 

Marcin Doniec przygotuje arkusz kalkulacyjny, który będzie formatem listy uczestników Zjazdu. 

Syn Adama Krygowskiego załatwi przewodnika po Przemyślu bez dodatkowych opłat. 

Marcin Doniec będzie osobą kontaktową przy załatwianiu końcowych formalności z hotelem. 

Trzeba porozmawiać z osobą z biura podróży, żeby ustalić sposób pobierania zaliczek. Szczegóły 
poznamy po wycieczce Józefa Krygowskiego. 

Na zjeździe  będą osoby mówiące jedynie po angielsku – trzeba się zastanowić, czy zorganizować 
ich pobyt.  

Referaty: 

Trzeba zadzwonić do Wiesława – żeby przygotował referat 
Jan Krygowski o Krygowskich z Przemyśla 

 



Marcin Doniec zapyta w hotelu, czy jest możliwe opóźnienie śniadania w niedzielę i w zamian za to 
zrezygnować z obiadu.  

Ad4.  Odbyła się kolejna dyskusja na temat zmian w statucie Stowarzyszenia. 

Józef Krygowski nie jest zwolennikiem zmian w statucie, ponieważ  Stowarzyszenie było 
stworzone, żeby pielęgnować więzy rodzinne, a nie po to, żeby angażować się w dodatkowe 
inicjatywy. Zmiany w statucie w większości mogą pozostać putymi zapisami. Można dodać też 
zapis, że prezesem Stowarzyszenia może każdorazowo być osoba nosząca nazwisko Krygowski. 

Marcin Doniec – zmiany  w statucie tylko umożliwiają zmianę sposobu funkcjonowania, a nie 
faktycznie zmieniają zasady i stworzą możliwości z jakich będzie mógł skorzystać kolejny Zarząd. 
Obecnie można przygotować dwie propozycje zmian w statucie – taką która tylko ułatwia pracę 
i taką która umożliwia staranie o status  organizacji pożytku publicznego. 

Jan Krygowski – trzeba przeanalizować co minimalnie należy zmienić w statucie, żeby uzyskać 
status OPP. Ale zmiany powinny być niewielkie. 

Józef Krygowski proponuje, żeby dodać zapis, że prezes stowarzyszenia powinien nosić nazwisko 
„Krygowski”. 

Zmiany dot. zjazdów co 2 lata i Walne Zgromadzenie co 4 lata  zaakceptowane. Stowarzyszenie 
nadal nie będzie prowadzić działalności gospodarczej, a jedynie „odpłatną działalność statutową”. 

Zmiana dot. składu zarządu – 1 prezes, 1 wiceprezes, skarbnik, sekretarz, i  członek zarządu.  

Zauważono, że z nowego tekstu statutu zniknął zapis o Radzie Starszych – należy sprawdzić, czy 
był to zapis celowy, czy prawnik konsultujący zmiany pracował na starym tekście. 

Zmiany w statucie i opinie powinny zostać przekazane do  Adama Kołodzieja. Na kolejnym 
zebraniu będą one  podstawą konkretnej dyskusji i ewentualnie uchwały. 

Ad5. – Biuletyn. 

Józef Krygowski – w zasadzie można już wydać, ale brakuje nieco treści. Biuletyn powinien zostać 
wydany na Zjazd. 

Ad6. Izolda umówiła się z proboszczem z Lipinek. Ma on najstarsze księgi genealogiczne. Na 
Ancestry.com Izolda sprawdzała osoby z Odrzykonia. Duża ilość błędów na Ancestry powoduje, że 
często trzeba przyjmować pewne założenia, zeby znaleźć powiązania. 

Krysia Guniewska proponuje, że na Zjeździe powinien się „zawiązać” klub młodych  - żeby 
określić jak mogą się zaangażować w działalność Stowarzyszenia i nawiązać ze sobą trwałe 
kontakty. 

Trzeba się wczytać w życiorys Langiewicza  żeby  przygotować materiały o Julii Drozdowskiej. 

Ad7. Kolejne spotkanie – sobota 8 czerwiec –w Jadownikach. 

 

Protokołował: Marcin Doniec 

 


