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Kraków, grudzień 2009 
 

 
 
Kochana Rodzino !  
Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Rodu Krygowskich ! 
 
 

Minęło 11 lat od I Zjazdu Krygowskich w roku 1998, w Błażowej  po którym zostały 
wspaniałe wspomnienia i zdjęcia. Nawiązane kontakty utrzymują się do dzisiaj. Od tego 
czasu spotykamy się co trzy lata (2001 Iwonicz Zdrój, 2004 Wysowa i 2007 Dobczyce). 
Od roku 2001 mamy Stowarzyszenie Rodu Krygowskich.  

Zbliża się szybkimi krokami piąty Zjazd! Musimy to uczcić …. jubileuszowo. 

Przygotowania już dawno rozpoczęte, ale szczegółowy program tego spotkania 
chcemy ustalić wspólnie z Wami. Przewidujemy wystąpienia członków rodzin 
z poszczególnych linii w różnych tematach: wspomnienia, osiągnięcia, miniwystawy 
zdjęciowe, malarskie i itp. Dla młodzieży tej najmłodszej i nieco starszej konkursy, ognisko, 
występy muzyczne i aktorskie. Każdy może, nawet powinien, dołożyć swoją ciekawą 
i niepowtarzalną „cegiełkę rodzinną”. 
Powiedzieć można o radościach, smutkach, nawet problemach, abyśmy rodzinnie mogli się 
nad nimi pochylić, posłuchać, podziwiać, współczuć, pocieszyć, pomóc.  
 
 Zrobimy razem wszystko, aby ten Jubileuszowy Zjazd był niezapomniany dla naszej 
wielkiej Rodziny.   

Serdecznie zapraszamy! 
 

Informacje Komitetu Organizacyjnego: 
 
Termin:  29 lipca – 1 sierpnia 2010 r.  

Miejsce: Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego,  
         ul. Ludowa 10-14,  

              33-380 KRYNICA-ZDRÓJ  
(patrz www: http://www.krynica.ar.krakow.pl/,  
albo http://www.cskrynica.wgorach.pl/ )  

Wpisowe na zjazd:  80 zł od osoby, płatne do dnia 15 kwietnia 2010 r. 

Szacunkowy koszt Zjazdu: 
250÷300 zł od osoby (ok. 80÷100 PLN za osobodobę, dzieci w wieku do 3 lat bez opłat, 
zniżki dla dzieci do lat 13-tu). 

 

 
Bardzo prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej mailem, faksem albo 

pocztą na adres Stowarzyszenia Rodu Krygowskich w terminie do 31 stycznia 2010 r.  
Ponieważ nie wszyscy udostępnili nam aktualne adresy pocztowe, e-mailowe, albo 

powiadomili o ich zmianie, prosimy ustalić w kręgu rodzinnym, czy do wszystkich dotarła 
Ankieta, a tym, którzy jej nie otrzymali prosimy umożliwić wypowiedzenie się kserując 
egzemplarz. Za pomoc dziękujemy. 
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Wstępny program Zjazdu: 
 
Czwartek – 29.07.2010  
 

Przyjazd i zakwaterowanie  
Godz. 18.00 -19.00  Kolacja  

 
Piątek – 30.07.2010  
 

Godz. 8.00 – 9.00  Śniadanie  
Godz. 10.00 – 15.00   Obrady, referaty, konkursy – sala konferencyjna 
Godz. 15.00 – 16.00  Obiad 
Godz. 16.00 – 20.00  Walne Zebranie Członków SRK – sala konferencyjna 
Godz. 20.00    Kolacja  

 
Sobota – 31.07.2010  
 
      Godz. 8.00 – 9.00  Śniadanie  

Godz. 10.00 – 16.00   Obrady, referaty, konkursy – sala konferencyjna 
Godz. 16.00 – 17.00  Obiad 
Godz. 17.00 – 20.00  Wycieczki, spacery, spotkania indywidualne 
Godz. 20.00    Kolacja  

 
Niedziela – 01.08.2010 

 
      Godz. 8.00 – 9.00  Śniadanie, pożegnanie  

 
Wymeldowanie z Ośrodka do godz. 12.00  
 
 
 

                                                                    Komitet organizacyjny V Zjazdu 
 

 
Dane kontaktowe i nr konta SRK: 
 
Stowarzyszenie Rodu Krygowskich 
Os. Piastów 35/29 
31-624 Kraków 
faks: 012-647-31-39 

tel: (017) 857-47-87 (Krystyna Guniewska) 
kom: 510 561 855 (Krystyna Guniewska) 

e-mail: krygowscy@gmail.com  SRK 
     mkdoniec@o2.pl   Maria Krygowska-Doniec, prezes 
     krygu@poczta.onet.pl Krystyna Guniewska, wiceprezes 
     izolda_mila@o2.pl  Izolda Mila, skarbnik 
 
PKO BP. S.A. II/O Kraków  
Nr 94 1020 2906 0000 1702 0186 9478 
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ANKIETA 

 
do potrzeb Jubileuszowego V Zjazdu Rodu Krygowskich  

 
 
 

1. Imię i nazwisko: 
 
 

2. Data i miejsce urodzenia: 
 
 

3. Adres zamieszkania: 
 
 

4. Aktualny nr telefonu/komórki 
 
 

5. Aktualny adres e-mailowy: 
 
 

6. Czy przewidujesz swój udział w V Zjeździe z rodziną? Jeśli tak, to podaj dane w tabelce 
 
 
Imię 
i nazwisko 
 

Data 
urodzenia 

Adres i e-mail 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   
 

  

7. Zaliczkę w wysokości 80  zł od osoby prosimy wpłacić na konto Stowarzyszenia Rodu 
Krygowskich: PKO BP. S.A. II/O Kraków Nr 94 1020 2906 0000 1702 0186 9478, 
koniecznie z adnotacją „zaliczka na V Zjazd”.  
Zgłoszenie uczestników prosimy przekazać do końca stycznia 2010 roku.  
Zaliczki przedzjazdowe przyjmujemy do 15 kwietnia 2010 (ze względu na konieczność 
wpłacenia przez komitet organizacyjny zjazdu II zaliczki w nieprzekraczalnym terminie 
do 1-go maja 2010). 

8. Czy chcesz coś ciekawego powiedzieć? Podaj tytuł referatu. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
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9. Jeśli chcesz wystawić w czasie zjazdu swoje pamiątki rodzinne, zdjęcia czy dokumenty, 
ewentualnie swoje dzieła sztuki (zdjęcia, rysunki, rzeźby, hafty itp.), prosimy zgłosić, 
przygotujemy miejsce na ekspozycję. Jaką powierzchnię ekspozycji przewidujesz? 
 
 
 
 

10. Jeśli ktoś z Twojej rodziny, także dziecko, ma uzdolnienia muzyczne, aktorskie czy inne, 
proponujemy występ, napisz nam jaki.  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Napisz nam, jakie masz uwagi odnośnie poprzednich Zjazdów, co chciałbyś udoskonalić, 
zaproponować nowego, a z czego zrezygnować w programie Zjazdu? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 




