
Wydarzenia związane z Rodem Krygowskich i działalność Zarządu Stowarzy-szenia Rodu 

Krygowskich w latach 2004 - 2007 od III Zjazdu w Wysowej do IV Zjazdu w Dobczycach 
(na wystawie w czasie zjazdu przedstawione były zdjęcia albo dokumenty związane z niektórymi 

wydarzeniami)  

1. Minizjazd Krygowskich w Odrzykoniu u Cioci Karolci - zorganizowany przez Marysię 

Bielawską w dniu 18.09.2004. Obecni byli członkowie rodziny z linii futomskiej. 

2. We wrześniu 2004 roku na Folwarku w Futomie odbyło się wspomnieniowe spotkanie 

kuzynek: Krystyny Guniewskiej, Barbary Wizimirskiej, Janiny Dudek i Marii Mazur - spacer 

po terenach pamiętających ich dzieciństwo i dawniejsze czasy, rozmowa pełna nostalgii w 

starym domu. Później dołączył się do nich syn Jasi - Andrzej. Krystyna pisze mi, że w tym 

właśnie dniu pod tym starym dachem zetknęły się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.  

3. Wernisaż retrospektywnej wystawy twórczości artysty Zbigniewa Krygowskiego z okazji 

setnej rocznicy jego urodzin, który odbył się w dniu 16 października 2004 roku w Galerii 

BWA w Rzeszowie dzięki staraniom jego syna, naszego Prezesa, Jana Krygowskiego. Na 

wystawę przyszło wielu ludzi - rodziny i przyjaciół Zbigniewa, była świetna okazja, aby 

spotkać się z rodziną. Wszyscy byli urzeczeni wspaniałą oprawą całego niezwykłego 

przedsięwzięcia. Był to prawdziwy hołd złożony ojcu - artyście, który zaszczepił swoją pasję 

i głęboką wiarę swym dzieciom i wnukom. 

4. Pierwsza biała sobota w Pagorzynie, 23.10.2004, zorganizowana przez Jana Krygowskiego i 

Józefa Krygowskiego, kiedy to odbyło się spotkanie rzeszowskich lekarzy z mieszkańcami 

potrzebującymi porady lekarskiej. Przybyli mikrobusem z Rzeszowa wraz z potrzebnym 

sprzętem: Wanda Krygowska - Kula - neurolog (siostra prezesa) oraz Tamara Krygowska - 

okulista, Elżbieta Korczowska - internista i Bartosz Korczowski - pediatra, czyli cała rodzina 

wiceprezesa Józefa Krygowskiego. Naprawdę był to wyjazd rodzinny, bo przybył także sam 

wice i jego wnuk Michaś Korczowski, który obdarowywał niektórych mieszkańców 

Pagorzyny swoimi rysunkami. Sam organizator - prezes Jan - nie mógł przyjechać - ale 

godnie reprezentowała tę ga-łąź rodu jego żona Anna. Przyjazd lekarzy "ochotników" 

zapowiadany był wcześniej w kościele. Zapisy do poszczególnych specjalistów prowadził 

przedstawiciel Stowarzyszenia Rodu Krygowskich w Pagorzynie - Janusz Krygowski.  

5. W dniu 26.10.2004 o godz. 18:00 Telewizja Rzeszów nadała audycję o wystawie Zbigniewa 

Krygowskiego. Przedstawiono jego prace, był wywiad z Janem Krygowskim i jego żoną 

Anią. 

6. Ukazał się artykuł: "Świat w srebrzystym blasku. Z mgły wynurzają się łagodne zarysy 

wzgórz i domów", Antoni Adamski, Nowiny, 27.10.2004 (na temat twórczości artystycznej 

Zbigniewa Krygowskiego). 

7. W dniu 22 listopada 2004 Akademia Pedagogiczna w Krakowie zorganizowała sesję 

jubileuszową z okazji setnej rocznicy urodzin prof. Zofii Krygowskiej. Z tej okazji Wiesław 

Krygowski wystąpił z interesującym referatem poświęconym Jej osobowości.  

8. W Kurierze Błażowskim Nr 80, listopad/grudzień 2004, ukazał się artykuł o wystawie prac 

Zbigniewa Jana Krygowskiego w Rzeszowie. 

9. W lipcu 2005 roku Tamara Krygowska (linia męcińską) obchodziła 40-lecie pracy 

zawodowej jako bardzo dobrego lekarz okulista. 

10. W dniu 25 czerwca 2005 r. godz. 16:00 odbyło się naukowe seminarium z okazji jubileuszu 

570-lecia Błażowej, w auli Gimnazjum, którego organizatorem był burmistrz Błażowej - 

Stanisław Najda. Jan Krygowski, Prezes naszego Stowarzyszenia, został zaproszony na tą 

uroczystość, gdzie wygłosił referat o swoim ojcu, Zbigniewie Janie Krygowskim, wybitnym 

artyście, który położył wielkie zasługi dla Błażowej. Nastepnego dnia, w niedzielę, odbył się 

z okazji święta Błażowej III Jarmark Błażowski, na stadionie sportowym w Błażowej. W 



programie były: blok zabaw i konkursów, koncert kapeli podwórkowej i ludowej, koncert 

Krystyny Gizowskiej, a o godz. 19:30 festyn jarmarczny.  

11. W dniach 17-18 września 2005 odbył się II Zjazd Rodzinny Obidowiczów, rodziny Marka, 

męża Magdy Krygowskiej-Obidowicz (linia wójtowska I), z udziałem potomków dziadka i 

babci Marka. Spotkali się wszyscy w Ośrodku Wypoczynkowym w Dobczycach przed 

południem. Po obiedzie pojechali autokarem do Szczyrzyca (tam jako dzieci często jeździli i 

robili piesze wycieczki po okolicy). 

12. W październiku 2005 roku Ela Krygowska-Butlewska założyła własne wydawnictwo MILA. 

Swoją ofertę kieruje przede wszystkim do dzieci, uwzględniając ich wrażliwość i fantazję, 

jak również zamiłowanie do konkretu i drobiazgu. Wydawnictwo Mila współpracuje z 

najlepszymi autorami oraz ilustratorami. Stara się, aby wartościowy tekst, jakość ilustracji 

oraz szata graficzna książki współtworzyły doskonały efekt końcowy, po który bez 

zastanowienia sięgają zarówno dzieci jak i dorośli. My też możemy się włączyć w 

reklamowanie tego wydawnictwa! 

13. W niedzielę 25.10.2005 w gronie najbliższej rodziny odbyły się uroczystości 58-mej rocznicy 

ślubu Jana i Bronisławy Krygowskich z linii wójtowskiej I (rodziców Magdaleny 

Krygowskiej-Obidowicz, 27.09.1947 r w Jaśle). 

14. 21 grudnia 2005 Rada Miasta Krakowa uchwaliła nadanie nazwy ul. Władysława 

Krygowskiego ulicy położonej w Dzielnicy X, biegnącej w kierunku północno-zachodnim, 

następnie południowo-zachodnim, łączącej ul. Borkowską i ul. Forteczną z ul. prof. 

Wojciecha Marii Bartla (zaproponowana nazwa przez pana Kazimierza Nowackiego z 

Krakowa, Komisję Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego i Stowarzyszenie Rodu Krygowskich, uzyskała akceptację 

Zespołu ds. Nazewnictwa Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta 

Krakowa, decydującego wstępnie z upoważnienia Komisji w tego typu sprawach oraz Rady 

Dzielnicy X Miasta Krakowa /uchwała nr LXVII/473/2005 Rady Dzielnicy X Miasta 

Krakowa z dnia 04 października). 

15. W roku 2005 wyszedł drukiem Rocznik 28 "Dydaktyka Matematyki" Polskiego Towarzystwa 

Matematycznego Kraków 2005, który w całości jest poświęcony setnej rocznicy urodzin 

Profesor Zofii Krygowskiej. Jest to ponad 390 stron. W tymże tomie opublikowane jest w 

całości wystąpienie Wiesława Krygowskiego na Sesji Jubileuszowej. (jest chyba jeszcze do 

kupienia w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, na Podchorążych 2). 

16. W dniu 24 stycznia 2006 odbyło się spotkanie w Klubie Przewodników Beskidzkich i 

Terenowych PTTK im. Władysława Krygowskiego w Krakowie z okazji setnej rocznicy 

urodzin wybitnego działacza turystycznego, taternika, pisarza, publicysty Władysława Marii 

Antoniego Krygowskiego (ur. 28.01.1906, zm. 28.01.1998 r.) 

17. W dniu 09.03.2006 na XVII Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż Prasowy i Radiowy 

"SZUKAMY MISTRZA REPORTAŻU" pod patronatem Ryszarda Kapuścińskiego - Jacek 

Butlewski otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii reportaż radiowy za reportaż: "Mam 

marzenie". 

18. W dniu 13 marca 2006 Ania Sulimowska-Ociepka (córka Zuzanny i Zdzisława 

Sulimowskich) otrzymała za swoją pracę doktorską na temat osiedli patronackich Górnego 

Śląska bardzo prestiżową nagrodę Komisji Europejskiej i Organizacji EUROPA NOSTRA w 

ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się pod 

koniec czerwca 2006 roku w Pałacu Królewskim w Madrycie. Ceremonii przewodniczyła 

Królowa Hiszpanii Zofia. 

19. W dniach 19-20 marca 2005 odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji setnej rocznicy 

urodzin prof. Bogumiła Krygowskiego w Coll. Geographicum Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, z dużym udziałem rodziny. W czasie tych uroczystości nadano sali 



konfe-rencyjnej nazwę Auli im. Prof. Bogumiła Krygowskiego. Wielu z nas mogło wziąć 

udział w tej gali. 

20. W dniu 31 marca 2006 w Atrybut Cafe w Poznaniu odbył się wernisaż twórczości Joanny 

Butlewskiej-Cofta (linia futomska Kazimierza) "Odcienie złota". 

21. Wyszła "Gazeta Górska", Rok XIV Nr 1(54) styczeń-marzec 2006, w której są dwa artykuły 

poświęcone Władysławowi Krygowskiemu: 

a. Wspomnieniowy artykuł Wiesława Wójcika o patronie z okazji 100-lecia jego urodzin. 

b. Propozycja nadania nowemu schronisku na Hali Miziowej pod Pilskiem nazwy im. 

Władysława Krygowskiego.  

22. Prowadziliśmy korespondencję z Zarządem Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w sprawie 

grobowca Antoniego Krygowskiego z linii wadowickiej (dyrektora Gimnazjum w 

Wadowicach, uczył matematyki) na Cmentarzu Rakowieckim oraz grobu jego syna - 

Stanisława Krygowskiego, który "znikł". Dowiedzieliśmy się, że grobowiec Antoniego jest 

opłacony na czas nieokreślony, co jest dla nas najważniejszą informacją. Nieznany jest 

dysponent grobowca, niestety. Grobowiec wymaga pilnie gruntownej renowacji, ale na razie 

nie stać nas na to. Jeśli chodzi o grób Stanisława Krygowskiego, rodzina Kazimierza 

Górskiego nie wyraziła zgody na umieszczenie na nagrobku tabliczki epitafijnej z 

nazwiskiem Stanisława Krygowskiego +1945. Zaproponowano nam umieszczenie takiej 

tabliczki na grobowcu Antoniego Krygowskiego, ale wymaga to uregulowania stanu 

prawnego przedmiotowego grobu Krygowskich, co wiąże się znowu z dużymi kosztami, ale 

w przypadku zaistnienia odpowiednich warunków finansowych, powrócimy do tej sprawy.  

23. Nawiązaliśmy wiele nowych kontaktów z Krygowskimi, przeprowadziliśmy wiele kwerend 

w archiwach i parafiach, czasem z pomocą rodziny, szczególnie Adama Krygowskiego i 

nowo poznanej Agnieszki Gryźlak ze Zręcina (szczegółowe informacje odnośnie wyników 

tych wszystkich poszukiwań znaleźć można na mojej stronie internetowej, na którą bardzo 

serdecznie zapraszam). W październiku 2006 poznałam Izoldę Mila z Jadownik k/Brzeska, 

która pochodzi z linii pagorzyńskiej. Przeprowadziła poszukiwania genealogiczne w parafii 

Lipinki i w archiwum w Tarnowie, znalazła bardzo wielu Krygowskich, szczególnie z linii 

pagorzyńskiej. 

24. Współpraca z siostrą Dacją w Archidiecezjalnym Archiwum Arcybiskupa Eugeniusza 

Baziaka w Krakowie na ul. Kanoniczej - w sprawie Krygowskich z linii wadowickiej, 

jasielsko-czortkowskiej - otrzymałam szereg cennych rad odnośnie dalszych poszukiwań. 

25. 24 czerwca 2006 w mieszkaniu Ani Krygowskiej-Wajs odbyło się zebranie Zarządu i 

członków Stowarzyszenia Rodu Krygowskich, na którym omawiano przede wszystkim 

sprawy związane z IV Zjazdem Rodziny Krygowskich. 

26. Zbieranie wszelkich informacji o Krygowskich na stronach internetowych - ich wyniki 

przedstawione są również na mojej stronie rodzinnej, np.:  

a. Błażej Krygowski - niewidomy sportowiec z Brusów,  

b. Andrzej Krygowski z USA - pochodzi z Odrzykonia, świetny biegacz narciarz,  

c. Daniel Krygowski w Brusach,  

d. Tomasz Krygowski w Czersku - instruktor karate,  

e. Tadeusz Krygowski z Jasła (2 dan), twórca jasielskiej szkoły kyokushin karate,  

f. Srebrny medal "Za zasługi dla pożarnictwa" dla Jerzego Krygowskiego z Odrzykonia,  

g. Piłkarz Michał Krygowski z Innowrocławia,  

h. Krygowscy - absolwenci Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bieczu [8 osób],  

i. mgr E. Krygowska - uczy języka polskiego w Gimnazjum w Łapszach Niżnych,  

j. mgr Maria Krygowska uczy języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 

Kowarach,  

k. wiceburmistrz Połańca Jan Krygowski, który w latach 1980-1990 pełnił funkcję dyrektora 

szkoły - Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego A.K "Jędrusie" w Połańcu, 



l. W. Krygowski wygłosił referat "Terapia receptorowa atopowych i nieatopowych zapaleń 

błony śluzowej nosa" na Międzynarodowej Konferencji: "Postepy w larynologii", Warsza-

wa, 12-14 czerwca 2003, 

m. Ekspozycja mieczy samurajów w Krośnie - komisarz wystawy: Kazimierz Krygowski,  

n. Witek Kroemeke znalazł cykl artykułów o Fryderyku Chopinie autorstwa Zdzisława 

Krygowskiego z linii wadowickiej, 

o. Janusz Michałowski grał profesora Zdzisława Krygowskiego w odcinku nr 1: "Marsz w 

historię" w serialu: "Tajemnica Enigmy" - premiera 1980. 11. 14,  

p. i wielu innych  

27. W sierpniu 2006 roku Wiesław Krygowski znalazł książkę Jana Vita, "Wspomnienia z 

mojego pobytu w Przemyślu podczas oblężenia rosyjskiego 1914 - 1915", wydaną przez 

Południowo - Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu w 1995. Na stronie 90 wymieniony 

jest kapral Maciej Krygowski (linia z Leśniówki) wchodzący w skład plutonu, którego 

dowódcą był Czech, Jan Vit. Walczyli w twierdzy przemyskiej i stamtąd poszli do niewoli 

rosyjskiej. Książka jest bardzo interesująca. 

28. Próby rozpoznania, z pomocą rodziny, osób na grupowym zdjęciu ks. Juliana, które 

otrzymałam od Marii Bęben. Maria Bielawska sugerowała, żebym skontaktowała się z 

rodziną Klobassów, krewnymi dawnych właścicieli Zręcina, z którymi kontaktował się ks. 

Julian Krygowski. Może w ich zbiorach będą jakieś dodatkowe dokumenty o naszym 

krewnym?  

29. Współpraca Witka Kroemeke z prof. M. Jaroszewską z Uniwersytetu Poznańskiego, która 

zajmuje się prof. Zdzisławem Krygowskim z linii wadowickiej, w konsekwencji czego 

powstał artykuł "About Profesor Zdzisław Krygowski on the 50th anniversary of his death" 

("O profesorze Zdzisławie Krygowskim w 50-lecie śmierci"). W przygotowaniu są dwie 

książki jej autorstwa: jedna wyłącznie o prof. Zdzislawie Krygowskim a druga ogólniejsza o 

matematykach polskich, gdzie też będzie rozdział o nim.  

30. Uzyskaliśmy informacje: Vol. 8. Stanisław Krygowski - prezes Okręgu I SWAP, Seria 

XXVII. Personalia specjalia (sygn. A-XXVII/1-15) w Archiwum Stowarzyszenia Weteranów 

Armii Polskiej w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku (informacja jest na stronie 107 w AR-

CHEION, CIII, Warszawa 2001. 

31. Pomyślne zakończenie poszukiwań rodziny zakonnika Ambrożego Makarego Krygowskiego 

(Krygrowskiego, Krygroskiego) [który mieszkał z innymi zakonnikami w Krakowie na ul. 

Siennej (spis z roku 1890). Urodził się 1.01.1860 r. w Lądku k/Słupii] poprzez kontakt z ks 

dr. Witoldem Kujawskiem, dyrektorem Archiwum Diecezjalnego we Włocławku i z 

Archiwum Państwowym w Poznaniu. Dzięki temu odkryliśmy nową linię rodową, którą 

nazwaliśmy linią z Lądka k/Słupcy. Obecnie trwają próby uzyskania kontaktu z żyjącymi 

przedstawicielami tej rodziny.  

32. Poszukiwania informacji o losach Tadeusza Krygowskiego (syna Antoniego) i jego rodziny, 

o jego działalności lekarskiej oraz przede wszystkim o jego niezwykłej działalności 

orientalistycznej - współpraca z prof. dr hab. Ewy Siemieniec-Gołaś, kierownikiem Katedry 

Orientalistyki w Krakowie. 

33. Współpraca z założycielem Stowarzyszenia Absolwentów L.O. im. Marcina Wadowity w 

Wadowicach - Januszem Studnickim, wymiana informacji o Antonim Krygowskim, 

dyrektorze gimnazjum w Wadowicach i jego synach, którzy byli absolwentami tej szkoły. 

Pan Janusz jest synem śp. Gustawa Studnickiego, dzięki któremu poznałam Kamilę Piskozub 

z linii wadowickiej.  

34. Zbieranie wszelkich informacji o Zdzisławie Krygowskim przez Witka Kroemeke (np. 1. 

"Ojciec Marcin", H. Fallus, E. Mikołajczyk - w tej książce na stronie 269 jest krótka 

wzmianka prof. Zdzisławie Krygowskim i jego żonie, 2. "1932 r. - Rejewski łamie szyfr - 



Historia wyjąt-kowa". Dokładnie dzisiaj w Bydgoszczy odbywa się uroczystość, mająca 

upamiętnić 75-lecie złamania szyfrów Enigmy. (Gazeta.pl, Bydgoszcz, 12-04-07, 18:18). 

35. Zbieranie informacji o wojennej działalności kapitana WP Kazimierza Krygowskiego juniora 

(pisma do Muzeum Ochrony Wybrzeża w Helu i do Centralnego Muzeum Jeńców 

wojennych, Dział Dokumentacji w Łambinowicach k/Opola.  

36. Kontynuacja poszukiwań Krygowskich, założycieli innych podlinii Krygowskich i szukanie 

ewentualnych powiązań pomiędzy poszczególnymi liniami. 

37. Poszukiwania zdjęć tatrzańskich autorstwa Stanisława Krygowskiego (pisma do Muzeum 

Fotografii w Krakowie i do Centralnej Biblioteki Górskiej, gdzie zdeponowanych jest dużo 

klisz i negatywów po ST. Krygowskim). Na razie nie mogę zamówić zdjęć, ponieważ osoba, 

która może zrobić zdjęcia, jest bardzo zajęta. Przy okazji znalazłam informację o albumiku 

"Krygowski" - historia fotografii tatrzańskiej, opracowanym przez Zbigniewa Ładygina, 

złożyłam zamówienie na 50 egzemplarzy albumu w Wydawnictwie TPN Zakopane (do 

rozprowadzenia w czasie Zjazdu). 

38. W dniach 12-28 stycznia 2007 w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie odbyła się wystawa 

"Dawna Fotografia tatrzańska". Prof. Marek Tadeusz Krygowski oglądał piękne zdjęcia gór 

(5-6 z nich były autorstwa Stanisława Krygowskiego), nie było żadnego katalogu z wystawy, 

niestety.  

39. Natomiast w dniach 02-28 lutego 2007 była również wystawa: "Dawna fotografia tatrzańska 

do roku 1939 z polskich i słowackich kolekcji", autorzy: Stanisław Bizański, Awit Szubert, 

Walery Eliasz Radzikowski, Stanisław Krygowski, Mieczysław Karłowicz (Galeria 

Fotografii B&B, Bielsko-Biała). Jej tematem były Tatry, Podhale, Spisz i Orawa. Prace 

pochodziły w większości z polskich i słowackich kolekcji muzealnych, a sam projekt był 

współfinansowany przez Unię Europejską.  

40. Opracowanie tematu "Magia i przywilej nazwiska Krygowski" - Wiesław Krygowski z Tych. 

41. Przygotowania organizacyjne do IV Zjazdu Krygowskich w Dobczycach (wizje lokalne z 

Anią Krygowską-Wajs w marcu, z Józefem Kołodziejem w maju oraz z Agnieszką i 

Marcinem Dońcami i Izoldą Mila w sierpniu, wraz z konkretnymi uzgodnieniami w Ośrodku, 

Parafii i na Zamku, wizyta Krystyny Guniewskiej u Dońców w celu omówienia spraw 

zjazdowych)  

42. Spotkania rodzinne w Krakowie - m.in. ks. misjonarz Zdzisław Kruczek u Barbary, Albina i 

Teresy Krygowskich w Nowej Hucie, spotkanie Marysi i Jurka Dońców z ks. Kruczkiem w 

Pawlikowicach. Wizyta Krysi Guniewskiej w Krakowie - spotkania z M.J. Dońcami, Barba-

rą, Albinem i Teresą Krygowskim oraz z Anią Krygowską-Wajs w pierwszych dniach 

sierpnia 2007.  

 


