Sprawozdanie roczne z działalności
Stowarzyszenia Rodu Krygowskich (SRK)
za rok 2014

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 2014:
1. Rozmowy z władzami Politechniki Krakowskiej w Krakowie w sprawie
organizacji wystawy spuścizny po śp. arch. Zbigniewie Krygowskim, byłym członku
naszego Stowarzyszenia, – w ramach obchodów 75-lecia Politechniki Krakowskiej.
Rozpoczęcie przygotowywań materiałów i zdjęć do wyeksponowania na wspomnianej
wystawie, która odbędzie się w roku 2015.
2. Rozpoczęcie przygotowań do VII Zjazdu Rodu Krygowskich, który odbędzie się
w okresie wakacyjnym 2016 roku. Rozpoczęto poszukiwania miejsca na to
spotkanie.
3. Udział Zarządu i członków SRK w istotnych dla Stowarzyszenia wydarzeniach:
a. W dniu 11 lutego 2015 r w Światowy Dzień Chorego w Rzeszowie odbyła się
uroczysta Gala Plebiscytu Eskulap 2014 woj. podkarpackiego, w której
uczestniczyli liczni członkowie Rodu Krygowskich – relacja na stronie:
http://krygowscy.com/aktualnosci/plebiscyt-eskulap-2014/ .
b. W dniu 16.10.2014 odbył się Wernisaż malarstwa art. Zbigniewa
Krygowskiego w Krakowie z okazji 110-tej rocznicy Jego urodzin,
zorganizowany przez jego rodzinę, członków Stowarzyszenia Rodu
Krygowskich, oraz Podkarpackie Towarzystwo Sztuk Pięknych “Zachęta”
w Rzeszowie, więcej na stronie:
http://krygowscy.com/aktualnosci/wernisaz-wystawy-malarstwazbigniewa-krygowskiego-w-krakowie/ .
c. W dniu 12.04.2014 odbyło się pierwsze „Wielkanocne Jajeczko” członków
Stowarzyszenia
4. Organizacja zbiórek pieniężnych wśród członków Stowarzyszenia na konkretne
cele:

a. Wernisaż malarstwa art. Zbigniewa Krygowskiego w Krakowie z okazji
110-tej rocznicy Jego urodzin (Zarząd naszego Stowarzyszenia postanowił
dofinansować wystawę kwotą 1000 PLN ze środków SRK oraz dodatkowo
zorganizować przez naszą stronę zbiórkę dobrowolnych wpłat na ten cel).
5. Ciągła aktualizacja linii rodowych Krygowskich.
6. Kontynuacja przygotowania oraz opracowywania dokumentacji fotograficznej
wszystkich dzieł wybitnego rzeźbiarza i malarza Kazimierza Krygowskiego
z Błażowej.
7. Kontynuacja przygotowywań do druku pamiętnika wspomnianego wyżej
Kazimierza Krygowskiego, uzupełnionego dodatkowymi rysunkami autora
i zdjęciami jego prac.
8. Utrzymywano kontakty z rodziną oraz osobami zaangażowanymi w działalność
Stowarzyszenia poprzez prowadzenie korespondencji i organizację spotkań.
Nawiązywano również nowe kontakty.
9. 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.
10. Udzielanie się członków Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Błażowskiej.

w

działalności

Towarzystwa

11. 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.
12. Odbyły się cztery zebrania 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
- 4096,64
- inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje
- 3721,20
- pozostałe przychody
- 0
- przychody finansowe
- 0
_________________________________________
RAZEM:

7817,84

2. Koszty:

- realizacji zadań statutowych - 4481,22
- administracyjne ogólne
- 1673,22
- pozostałe koszty
- 0
___________________________________________
RAZEM - 6154,44

3. Obliczenie rachunku wyników:
- Przychody
7817,84
- minus koszty
6154,44
1663,40 = wynik finansowy

- fundusz statutowy na pocz. roku - 7369,58
______________________________________________
- stan środków na koniec roku

Skarbnik Zarządu SRK
Izolda Mila

Kraków, dnia 25.03.2015

- 9245,52

Prezes Zarządu SRK
Maria Krygowska-Doniec

