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1. Rok 2011 był drugim rokiem działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Most do
Gruzji”
2. W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie uzyskało przychody z działalności statutowej w
wysokości

2259,00 zł w tym:
▪ składki:

780,00 zł

▪ darowizny:

1479,00 zł

W roku sprawozdawczym przychody finansowe (odsetki ze środków na rachunku bieżącym)
wyniosły 0,04 zł.
3. Stowarzyszenie nie realizowało żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.
4. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
5. Koszty realizacji celów statutowych w roku 2011 wyniosły:

1693,68 zł, w tym:

- organizacja spotkań autroskich z Pierwszą Damą Gruzji – panią Sandrą Roelofs:
610,70 zł
- prowadzenie witryny internetowej promującej Gruzję:

492,00 zł

- organizacja II Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie:

435,89 zł

- przygotowanie III Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie:

155,09 zł

6. Koszty administracyjne wyniosły:

198,90 zł

7. Stowarzyszenie nie zatrudniało żadnych osób, w związku z czym nie poniosło żadnych
kosztów na wynagrodzenia.
8. Wartość aktywów Stowarzyszenia jest równa:

476,46 zł

9. Wartość zobowiązań Stowarzyszenia jest równa:

0,00 zł.

10. Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym nie nabyło żadnych nieruchomości.

11. Stowarzyszenie nie zrealizowało żadnych zadań zleconych przez organy administracji
publicznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak
również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych
12. W roku 2011 Zarząd Stowarzyszenia podjął dwie uchwały:
• UCHWAŁA NR 1/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku o wyborze spośród członków Zarządu:
Przemysława Nocunia na wiceprezesa, Wojciecha Wojtasiewicza na skarbnika i Macieja Łacha
na sekretarza stowarzyszenia.
• UCHWAŁA NR 1/12/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku o wyborze spośród członków
Zarządu: Wojciecha Wojtasiewicza na wiceprezesa, Marcina Koguta na skarbnika i Macieja
Łacha na sekretarza stowarzyszenia.
13. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia przyjęło w 2011 roku 12 uchwał:
• UCHWAŁA NR 1/06/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego i merytorycznego za rok 2010.
• UCHWAŁA NR 2/06/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o udzieleniu absolutorium Zarządowi
za 2010 rok.
• UCHWAŁA NR 3/06/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o odwołaniu Przemysława Nocunia z
funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
• UCHWAŁA NR 4/06/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o powołaniu pana Tomasza Albiniaka
na członka Komisji Rewizyjnej.
• UCHWAŁA NR 5/06/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o odwołaniu Tomasza Borowieckiego
z funkcji członka zarządu (wiceprezesa).
• UCHWAŁA NR 6/06/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o odwołaniu Gabrieli Jabłońskiej z
funkcji członka zarządu (skarbnika).
• UCHWAŁA NR 7/06/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o powołaniu Przemysława Nocunia
na członka zarządu.
• UCHWAŁA NR 8/06/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku o powołaniu pana Wojciecha
Wojtasiewicza na członka zarządu.
• UCHWAŁA NR 1/12/2011 z dnia 17 grudnia 2011 roku o przyjęciu rezygnacji i odwołaniu
Katarzyny Szalbot z funkcji Prezesa Stowarzyszenia.
• UCHWAŁA NR 2/12/2011 z dnia 17 grudnia 2011 roku o odwołaniu Przemysława Nocunia
z funkcji Wiceprezesa i powołaniu go na Prezesa Stowarzyszenia.
• UCHWAŁA NR 3/12/2011 z dnia 17 grudnia 2011 roku o powołaniu Marcina Koguta na
Członka Zarządu.
• UCHWAŁA NR 4/12/2011 z dnia 17 grudnia 2011 roku o przeniesieniu siedziby
Stowarzyszenia z adresu: ul. Zamłynie 19, 30-898 Kraków, na adres: ul. Lublańska 14/18,
31-410 Kraków.
14. Działania:
24 stycznia 2011
Nagranie programu z telewizją RUSTAVI 2
W niedzielę 23 stycznia, nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w nagraniach programu gruzińskiej
telewizji RUSTAVI 2. Program poświęcony był życiu i śmierci Grzegorza Peradze - świętego
męczennika kościoła gruzińskiego, który zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym AuschwitzBirkenau. W ramach współpracy przedstawiciele naszego Stowarzyszenia pomagali ekipie

telewizyjnej w przygotowaniach logistycznych, obejmujących teren Małopolski.
29 stycznia 2011
Spotkanie z Panią Prezydentową
Mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w Ambasadzie Gruzji na spotkaniu z Pierwszą Damą
Gruzji - panią Sandrą Elizabeth Roelofs. Było nam bardzo miło usłyszeć z jej ust podziękowania
dla naszego Stowarzyszenia za pomoc w przygotowaniu do druku polskiego tłumaczenia Jej książki
"Historia idealistki". Podjęliśmy również pierwsze rozmowy dotyczące organizacji spotkania
promocyjnego w Krakowie.
6 lutego 2011
Promocja książki Pierwszej Damy Gruzji - spotkanie warszawskie
Uczestniczyliśmy w spotkaniu promocyjnym polskiego wydania książki Pierwszej Damy Gruzji Pani Sandry Roelofs, "Historia idealistki". Prezydentową przywitała wypełniona sala
kluboksięgarni "Traffic" w Warszawie.
Spotkanie prowadziła tłumaczka książki, a jednocześnie przyjaciółka Pierwszej Damy i członkini
Stowarzyszenia - pani Aneta Wiśniewska. Promocji książki towarzyszyła wystawa zdjęć z Tbilisi,
przygotowana przez nasze Stowarzyszenie, które uczestniczyło zarówno w pracach nad książką, jak
i w organizacji spotkania z Autorką.
30 marca 2011
"Gruzińskie szlaki" w Krakowie!
„Gruzińskie szlaki” było pierwszym slajdowiskiem zorganizowanym przez nas w 2011 roku. Wraz
ze Studenckim Kołem Przewodników Górskich zaprosiliśmy słuchaczy do Centralnego Ośrodka
Turystyki Górskiej w Krakowie, gdzie przedstawiliśmy jak ewoluowała sztuka i architektura Gruzji,
a także zaprezentowaliśmy fotorelację z malowniczych górskich rejonów Tuszetii, Chewsuretii i
Swanetii wzbogaconych o komentarz pełen ciekawostek dotyczących tych terenów.
4-6 kwietnia 2011
„Bliżej kultur - Gruzja” na Uniwersytecie Opolskim
Członkowie Stowarzyszenia przez jeden dzień gościli na Uniwersytecie Opolskim przybliżając
słuchaczom wątki gruzińskie. Opowiadaliśmy m.in. o:
• historii, sztuce i architekturze Gruzji,
• etnograficznych zagadnieniach związanych z obszarem Chewsuretii,
• języku i alfabecie gruzińskim,
• gruzińskim winie i kulturze winiarskiej,
• pieszych szlakach Tuszetii.
9-10 kwietnia 2011
Weekend z Gruzją
Członkowie Stowarzyszenia Most do Gruzji uczestniczyli w organizowanym w Muzeum
Etnograficznym w Oliwie (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) festiwalu gruzińskim
zatytułowanym „Weekend z Gruzją”. W jego ramach przez dwa dni wygłosili kilka prelekcji w tym:
• prezentacja o turystyce obejmująca praktyczne informacje: jak dotrzeć do Gruzji, jak się tam
poruszać, czego się spodziewać, czego szukać, Marcin.
• prezentacja o sytuacji polityczno-geograficznej, Marcin
• prezentacja na temat kuchni gruzińskiej, ????? MC
• zagadki i pułapki języka gruzińskiego + pisanie w mchedruli,
• prezentacja o zabytkach gruzińskich wpisanych na listę UNESCO, Przemek
• promocja książki- autobiografii Pani prezydentowej Gruzji Sandry Roelefs. Renata?

11 kwietnia 2011
Promocja książki Pierwszej Damy Gruzji - spotkanie krakowskie
Kolejne spotkanie autorskie, w którym uczestniczyliśmy, tym razem jednak jako organizatorzy
odbyło się w poniedziałek 11 kwietnia 2011 roku o godz. 18:00 w Sali Renesansowej "Domu
Polonii" (Rynek Główny 14). W spotkaniu wzięły udział - Autorka oraz Pani Aneta Wiśniewska,
odpowiedzialna za polski przekład książki i członkini „Mostu do Gruzji”. Wydarzenie zostało
objęte patronatem Ambasady Gruzji w Polsce, a po wywiadzie zaprosiliśmy słuchaczy na drobny
poczęstunek obejmujący m.in. symboliczną lampkę gruzińskiego wina oraz słodycze.
10 czerwca 2011
Toast za Transkaukazję w Krakowie.
"Most do Gruzji" wystpił jako współorganizator tego wydarzenia w Krakowie w Klubie
Muzycznym gdzie wspólnie "wypiliśmy Toast za Transkaukazję". W trakcie spotkania
opowiedzieliśmy m.in. o zabytkach wpisanych na listę UNESCO na terenie Gruzji, Armenii i
Azerbejdżanu oraz wyjątkowych archeologicznych szlakach Kaukazu.
30 czerwca 2011
Roczne spotkanie Stowarzyszenia „Most do Gruzji”
Zebranie było spotkaniem podsumowujące działalność Stowarzyszenia przez pierwszy rok jego
istnienia. Oprócz sprawozdania, omówiono również kilka spraw bieżących, m.in. zbliżające się II
Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie, udział w projekcie Agencji Artystycznej Pro Musica, a także
konieczne zmiany w zarządzie Stowarzyszenia.
2-3 lipca 2011
II Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie
W pierwszy weekend lipca w budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie odbyły się
przygotowane przez nasze Stowarzyszenie "II Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie". Mimo
niesprzyjającej pogody na imprezę przybyło ponad 200 osób. Było nam szczególnie miło, że w
naszym wydarzeniu aktywnie uczestniczył również Pierwszy Sekretarz Ambasady Gruzji w Polsce
- pan Giorgi Czartolani.
W trakcie II DKG zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać między innymi:
• prelekcji o aktualnych wydarzeniach politycznych w Gruzji,
• prelekcji o znaleziskach najstarszych w Eurazji szczątków ludzkich - homo erectusa, w
gruzińskim Dmanisi,
• prelekcji o wyprawie do Gruzji UAZem i motorami,
• spotkania autorskiego z Anną Dziewit-Meller oraz Marcinem Mellerem, którzy
zaprezentowali krakowskiej publiczności swoją nową książkę „Gaumardżos”.
Członkowie Stowarzyszenia przygotowali również gruziński poczęstunek, przez dwa dni można
było natomiast zakupić gruzińskie wino i przetwory na stoisku sklepu Winnacja.
lipiec-sierpień 2011
Szkoła letnia w Tbilisi
Wzorem wcześniejszych lat (2009, 2010) członek stowarzyszenia – tym razem Aneta Wiśniewska,
uczestniczył w letniej szkole języka i kultury gruzińskiej na Państwowym Uniwersytecie im. Ivane
Dżawachiszwilego w Tbilisi.
21 sierpnia 2011
Kwiaty od Pierwszej Damy
Przedstawiciele Ambasady Gruzji w Polsce i Stowarzyszenia "Most do Gruzji" w imieniu pierwszej
damy Gruzji Sandry Roelofs złożyli w niedzielę 21 sierpnia, w rocznicę urodzin śp. Marii
Kaczyńskiej, kwiaty na sarkofagu tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Lecha i Marii

Kaczyńskich.
22 września 2011
Konferencja „Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku. HistoriaReligia-Kultura-Polityka”
W ramach konferencji członek Stowarzyszenia - Wojciech Wojtasiewicz wygłosił referat
zatytułowany „Wkład Polaków w rozwój Gruzji w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”.
22 października 2011
„Most do Polski” powstaje w Tbilisi
W sobotę 22 października w Tbilisi miała miejsce konferencja prasowa przedstawiająca i
promująca nową organizację pozarządową "Most do Polski - xidi polonettan". Już nazwa wskazuje,
że inspirację dla jej powstania stanowiło nasze Stowarzyszenie "Most do Gruzji". W powołaniu
tego NGO oraz konferencji uczestniczył Przemysław Nocuń - wiceprezes "Mostu do Gruzji".
Wydarzenie zostało szeroko przedstawione w gruzińskich mediach.
listopad-grudzień 2011
Kurs podstaw języka gruzińskiego w Krakowie
W listopadzie 2011 roku dzięki uprzejmości Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w
Krakowie, które nieodpłatnie użyczyło salę, nasze Stowarzyszenie uruchomiło kurs podstaw języka
gruzińskiego. W cotygodniowych spotkaniach (czwartek, 20.00, 1 h zajęć) uczestniczyło około 10
chętnych poznania języka gruzińskiego. Kurs zaplanowany jest do końca roku akademickiego
(maj/czerwiec 2012 r.). Prowadzącymi kurs byli: Maciej Łach i Przemysław Nocuń.
20 listopada 2011
Tournee wystawy "Tbilisi - miasto świateł"
Wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie rozpoczęliśmy tournee wystawy po
placówkach bibliotecznych rozsianych po całej Małopolsce, która swoją premierę miała podczas
Dni Tbilisi w Krakowie w 2010 roku. Do końca roku 2011 i w roku 2012 kolekcja 30 fotografii
odwiedzi kilkanaście miast, gdzie zaprezentowana zostanie mieszkańcom i turystom.
25 listopada 2011
„Pomocna dłoń dla Kaukazu”
Stowarzyszenie "Most do Gruzji" wraz z partnerami: Szkołą im. Świętej Rodziny z Nazaretu w
Krakowie oraz Zespołem Szkół Łączności w Krakowie, rozpoczęło akcję, mającą na celu wsparcie
Caritasu Gruzińskiego i prowadzonego przez tę organizację Domu Dziecka w Tbilisi. Gospodarzem
tej placówki i jednocześnie dyrektorem organizacji jest polski ksiądz - salezjanin Witold
Szulczyński, który od 18 lat przebywa w Gruzji i wspiera najbiedniejszych i najbardziej
potrzebujących mieszkańców tego kraju.
Celem akcji było zebranie materiałów szkolnych oraz finansowych na wsparcie Domu Dziecka w
Tbilisi.
8 grudnia 2011
Spotkanie organizacyjne III Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie
W czwartek 8 grudnia odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli partnerzy współorganizujący
III Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie, które odbęda się w dniach 9-12 czerwca 2012 r.
(ostateczna data została zmieniona w terminie późniejszym).
W spotkaniu oprócz głównego organizatora - Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Most do
Gruzji" wzięli udział przedstawiciele: Urzędu Miasta Krakowa, Galerii "StrefaA", Instytutu
Studiów Wschodnich, Fundacji Wspierania Kultury Filmowej "Cyrk Edison" oraz Sklepu
"Winnacja".
Omówiony został stan przygotowań poszczególnych elementów planowanego na czerwiec

wydarzenia.
17 grudnia 2011
Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia
Dnia 17 grudnia 2011 r. miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia "Most do Gruzji". Po rezygnacji dotychczasowej Prezes na nowego Prezesa został
powołany Przemysław Nocuń. Do zarządu dołączył również Marcin Kogut.
Kraków, 30.03.2012
Sporządzili:
Przemysław Nocuń
Maciej Łach
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