Sprawozdanie roczne z działalności
Stowarzyszenia Rodu Krygowskich (SRK)
za rok 2013

A. INFORMACJE O STOWARZYSZENIU
Pełna Nazwa Podmiotu

Stowarzyszenie Rodu Krygowskich

Adres

31-624 Kraków, os. Piastów 35/29

KRS

0000073596

Data Rejestracji

2002-01-04

NIP

8133262884

REGON

691573611

B. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W ROKU 2013:
1. Najważniejszym, zrealizowanym zadaniem statutowym SRK w roku 2013 była
organizacja VI Zjazdu Rodu Krygowskich, który odbył się w Przemyślu w dniach
22-25 sierpnia. W związku ze Zjazdem, Stowarzyszenie zorganizowało również,
dla członków oraz osób zainteresowanych, wycieczkę na kresy wschodnie, do
Lwowa. Na Zjeździe obecnych było 90 członków rodziny i przyjaciół. Następny
zjazd wraz z Walnym Zgromadzeniem odbędzie się za 3 lata czyli w roku 2016.
2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w czasie VI Zjazdu wybrało
nowe władze: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Radę Starszych. Zmiany zgłoszono do
KRS-u, który zaktualizował zapisy w rejestrze Stowarzyszenia. Zmiany nastąpiły
również we władzach Zarządu. Ze względów rodzinnych, rezygnację musiał
złożyć wiceprezes Adam Kołodziej, którego zastąpiła Krystyna Guniewska. Ta
zmiana również została wprowadzona do rejestru sądowego.
3. W ramach rozbudowy serwisu internetowego Stowarzyszenia Rodu
Krygowskich, w roku 2013, strona (www.krygowscy.com) została przeniesiona
na inne nowocześniejsze serwery. Prace te zagwarantowały poprawę jakości
serwisu i znacznie zwiększyły bezpieczeństwo przechowywanych danych.
4. Udział Zarządu i członków SRK w istotnych dla Stowarzyszenia wydarzeniach:
a. W dniu 11 lutego 2013 r w Światowy Dzień Chorego w Rzeszowie odbyła się
uroczysta gala Plebiscytu Eskulap 2012 woj. podkarpackiego, w której
uczestniczyli liczni członkowie Rodu Krygowskich – relacja na stronie:
http://krygowscy.com/aktualnosci/plebiscyt-eskulap-2012/.
b. Dnia 18 kwietnia 2013 roku w godz. 18-tej do 20.00 w siedzibie Klubu
Przewodników Beskidzkich i Terenowych im. Wł. Krygowskiego przy ul.
Jagiellońskiej 6 w Krakowie odbyły się obchody dnia Patrona Klubu –
Władysława Krygowskiego. Licznie przybyli goście, w tym

przedstawiciele Stowarzyszenia Rodu Krygowskich oraz między innymi
Iwona Dominek, która współpracując ze Stowarzyszeniem w szczególny
sposób przyczyniła się do promowania osiągnięć Władysława
Krygowskiego.
Wiesław Krygowski w swoim wystąpieniu nawiązał do Sympozjum
Komisji Górskiej Zarządu Głównego PTTK, które poświęcone było postaci
Władysława Krygowskiego. Pokłosiem Sympozjum, które odbyło się
6 grudnia 2008 roku, była książka zawierająca wszystkie wygłoszone
referaty a wśród nich krótki esej zatytułowany „Wojenne losy Władysława
Krygowskiego” autorstwa Wiesława Krygowskiego. Znajomość tej książki,
ze względu na niewielki nakład, jest ograniczona i dlatego występujący
przed zebranymi pokrótce streścił główne tezy swojego artykułu. Zwrócił
szczególną uwagę na przewrotność losu, który człowieka wrażliwego,
poetę i humanistę ubrał w mundur żołnierski na dziewięć długich lat.
Iwona Dominek – autorka pracy doktorskiej o życiu, działalności
i twórczości Władysława Krygowskiego wystąpiła z prelekcją o trochę
przekornym tytule: Władysław Krygowski – turysta „na miarę” naszych
czasów. Jerzy Doniec przypomniał wspólne spotkania z Władysławem
Krygowskim 1997/1998.
(http://krygowscy.com/obchody-dnia-patrona-klubu-przewodnikowbeskidzkich-i-terenowych-im-wladyslawa-krygowskiego/)
c. W dniach 13-14 lipca 2013 odbyły się uroczystości „Dni Futomy”,
w których jak co roku, uczestniczyli również przedstawiciele Rodu
Krygowskich (http://krygowscy.com/dni-futomy-2013/)
d. Przedstawiciele Stowarzyszenia Rodu Krygowskich, uczestniczyli również w
spotkaniu promującym III Album Sztuki Podkarpackiej , zorganizowanym przez
Podkarpackie Towarzystwo Sztuk Pięknych oraz Klub Kultury Zodiak Spółdzielni
Zodiak w dniu 25.10.2013 o godz. 18-tej w Rzeszowie przy ul. Mieszka I.
5. Organizacja zbiórek pieniężnych wśród członków Stowarzyszenia na konkretne
cele:
a. wsparcie Plebiscytu „Eskulap 2013”woj. Podkarpackiego, - imprezy promującej
wysoką rangę społeczną medycyny i mającą znaczny wpływ na poprawę jakości
świadczonych przez lekarzy usług.
b. wsparcie wyjątkowego 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 PolskoAmerykańską 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 zostały wspomnienia i zdjęcia
emigrantów z rodu Krygowskich. Przekazano darowiznę w wysokości 1100 PLN
ze środków SRK.

6. Podjęto prace nad nowym Statutem SRK. Prace nad projektem nowego Statutu, są
związane z krystalizowaniem nowych celów, poszerzeniem zakresu i obszaru
działalności oraz zainteresowań Stowarzyszenia. W tym celu Stowarzyszenie
nawiązało kontakt między innymi ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga
w Polsce.
7. W okresie przedświątecznym w grudniu w Rzeszowie jak co roku odbyło się
spotkanie
Krygowskich.
(http://krygowscy.com/aktualnosci/spotkaniewigilijne-srk-w-rzeszowie-2013/).
6. Ciągła aktualizacja linii rodowych Krygowskich.
7. Dalsze przygotowanie oraz opracowywanie dokumentacji fotograficznej
wszystkich dzieł wybitnego rzeźbiarza i malarza Kazimierza Krygowskiego
z Błażowej.
8. Kontynuacja przygotowywań do druku pamiętnika wspomnianego wyżej
Kazimierza Krygowskiego, uzupełnionego dodatkowymi rysunkami autora
i zdjęciami jego prac.
9. Utrzymywano kontakty z rodziną oraz osobami zaangażowanymi w działalność
Stowarzyszenia poprzez prowadzenie korespondencji i organizację spotkań.
Nawiązywano również nowe kontakty.
10. Kontynuowane były intensywne poszukiwania korzeni rodowych, współpracy
z osobami obcymi i z rodziny i instytucjami, które mogą nam pomóc
w działalności genealogicznej, zbieranie starych dokumentów, pamiątek i zdjęć
po przodkach.
11. Kontynuacja przygotowań do druku kroniki-biuletynu Stowarzyszenia.
12. Udzielanie się członków Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Błażowskiej.

w

działalności

Towarzystwa

13. Działalność członków SRK w Podkarpackim Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych (tak zwanej „ Podkarpackiej Zachęcie”), zrzeszającym miłośników
sztuki i artystów, działającym na rzecz krzewienia sztuk pięknych oraz ochrony
praw artystów.
14. Odbyło się pięć zebrań Zarządu Stowarzyszenia, kilka konferencji on-line, wiele
mailowych i „wirtualnych” dyskusji.
C) DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA
1. Prowadzenie korespondencji:
a. korespondencja urzędowa
b. korespondencja z przedstawicielami Rodu i członkami Stowarzyszenia
c. projektowanie, druk i rozsyłanie kartek świątecznych, zawiadomień
i zaproszeń na zjazd, drogą elektroniczną i pocztową
2. Zakup materiałów biurowych

D) DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
1. Przychody: - składki członkowskie
5 430.67
- inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje
36 419,33
- pozostałe przychody
245,33
- przychody finansowe
1,72
_________________________________________
RAZEM:
2. Koszty:

42 097 .05

- realizacji zadań statutowych
- administracyjne ogólne
- pozostałe koszty
___________________________________________
RAZEM

3. Obliczenie rachunku wyników:
- Przychody
- minus koszty

39 236.07
3 952.66
1 000.00
44 188.73

42 097.05
44 188.73
- 2 091,68
= wynik finansowy

- fundusz statutowy
9 483,73 -22.47 ( inne zobowiązania )
na pocz. roku
= 9 461,26
______________________________________________
9 461,26 - 2091,68= 7 369,58 + 287,52( inne zobowiązania)
= 7657, 10
stan środków
na koniec roku

Skarbnik Zarządu SRK
Izolda Mila

Kraków, dnia 25.02.2014

Prezes Zarządu SRK
Maria Krygowska-Doniec

