
Podziękowanie dla Janusza Krygowskiego 

Szanowny i Drogi nam Januszu! 
  

W imieniu całego Stowarzyszenia, chcieliśmy złożyć na Twoje ręce wielkie i z serca płynące 

podziękowania dla całej społeczności Pagorzyny za przygotowanie przyjęcia tak rodzinnego, że nam 

wszystkim - Waszym gościom - było radośnie i łzawo naprzemian. Nie mogło być inaczej! Chleb 

smakował nam jak ten sprzed lat z maminego pieca, ser jakby przed chwilą go mama położyła na 

desce, cebula ta sama, którą na polecenie mamy przynieśliśmy z ogródka, ogórki te, które 

podkradaliśmy z maminego gliniaka i smalec jakby przed chwilą przetopiony przez mamę po 

rzadkim – zawsze zbyt rzadkim - świniobiciu.  

Dziękujemy Wam wszystkim i Tobie w szczególności za stworzenie atmosfery przyjaznej, za 

przyjęcie nas godne i tak serdeczne jak w dobrej rodzinie zwykle bywa! 

Podziękowanie dla księdza Jana Borońskiego 

Wielebny Ksiądz Jan Broński 

Proboszcz Parafii Pagorzyna  

  
  W imieniu całej społeczności Krygowskich dziękujemy Księdzu za umożliwienie nam 

wspólnego – rodzinnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.  

Kościół w Pagorzynie nie będzie od tej pory przez nas traktowany jako zwykła świątynia, 

jakich wiele oglądamy obojętnie z okien samochodu. Od chwili naszego wspólnego nabożeństwa stał 

się on nam bliski, a wszyscy Krygowscy z całej Polski i Świata uznali, że jest on ich drugim 

kościołem parafialnym.  

Dziękujemy za modlitwę w imieniu wszystkich uczestników nabożeństwa, jak i tych, którzy 

z różnych względów nie mogli być razem z nami.  

Bóg zapłać! 

Podziękowanie dla księdza Krzysztofa Gołąbka 

         Wielebny  

         Ksiądz Krzysztof Gołąbek 
  

W imieniu całej społeczności Krygowskich dziękujemy Księdzu za przewodniczenie  

celebrze Mszy Świętej i za modlitwę za nas żyjących i nieżyjących członków naszej licznej rodziny. 

Dziękujemy szczególnie gorąco za to, że nie uląkł się Ksiądz złych prognoz pogody, 

wylanych rzek i podmytych dróg. Dziękujemy Księdzu za obecność i wygłoszenie nam pięknego 

Słowa Bożego. 

Bóg zapłać! 



Podziękowanie dla dyrygenta Tadeusza Mikruta 

Pan 

Tadeusz Mikrut 

Dyrygent Chóru 

w Pagorzynie 
  

Wielkiego wzruszenia dostarczył nam Pan i Pański chór swym przepięknym śpiewem 

zmieniając zwykłą niedzielną mszę świętą w wielką kościelną uroczystość. 

Wielkiego wzruszenia dostarczył nam Pan i pański chór swym przepięknym śpiewem 

zmieniając spotkanie nie zawsze znających się ludzi w wesołą rodzinną biesiadę.  

Bez Pana i Pańskiej młodzieży nabożeństwo w kościele nie byłoby tak podniosłe, a spotkanie 

w Domu Ludowym tak radosne. 

Za to wszystko serdecznie dziękujemy! 

Podziękowanie dla sołtysa Jana Skałby 

Pan 

Jan Skałba 

Sołtys Pagorzyny 
   

W imieniu całego Stowarzyszenia Rodziny Krygowskich chcieliśmy Panu serdecznie 

podziękować za udział w organizowaniu naszego spotkania w Pagorzynie!  

Pagorzyna jest nam szczególnie bliska, gdyż traktujemy ją jak gniazdo Krygowskich. 

Znajdujemy ją jako przepięknie położoną miejscowość zamieszkałą przez przyjaznych nam ludzi.  

Dziękujemy za dotychczasowe spotkanie i prosimy o przyjęcie nas, gdy zajdzie potrzeba 

spotkań następnych! 

Podziękowanie dla wójta Czesława Rokoczego 

Pan 

Czesław Rakoczy 

Wójt gminy Lipinki 

  
  

W imieniu całego Stowarzyszenia Rodziny Krygowskich chcieliśmy Panu serdecznie 

podziękować za zgodę na zorganizowanie zjazdu Rodziny w Domu Ludowym w Pagorzynie. 

Serdecznie dziękujemy za potraktowanie nas jak przyjaciół, i stworzenie warunków, które zwykle 

określa się ludziom bliskim.  

Pagorzyna, a przez to cała gmina Lipinki, jest przez wszystkich Krygowskich traktowana 

szczególnie, cieszymy się, że nasza sympatia jest obopólna.  


