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1. Rok 2013 był czwartym rokiem działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Most 

do Gruzji”

2.  W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie  uzyskało  przychody z  działalności  statutowej  

w wysokości 15.280,00 zł w tym:

▪ składki:      410,00 zł

▪ darowizny: 5 570,00 zł

W roku sprawozdawczym przychody finansowe (odsetki ze środków na rachunku bieżącym) 

wyniosły 0,09 zł.

3. Stowarzyszenie realizowało odpłatne świadczenia w ramach celów statutowych:

organizacja i realizacja Dni Gruzińskich w Częstochowie i Radomsku: 9.300,00 zł

4. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.

5. Koszty realizacji celów statutowych w roku 2013 wyniosły: 15.108,81 zł, w tym:

- prowadzenie witryny internetowej promującej Gruzję: 510,45 zł

- IV Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie: 425,78 zł

- organizacja i realizacja Dni Gruzińskich w Częstochowie i Radomsku: 9.304,66 zł

- czynsz i opłaty eksploatacyjne za lokal na Centrum Kultury Gruzińskiej: 2.462,00 zł

- wyposażenie Centrum Kultury Gruzińskiej: 2.405,92 zł

6. Koszty administracyjne wyniosły:   135,00 zł

7.  Stowarzyszenie  nie  zatrudniało  żadnych  osób,  w związku  z  czym nie  poniosło  żadnych 

kosztów na wynagrodzenia.

8. Wartość aktywów Stowarzyszenia jest równa: 331,74 zł

9. Wartość zobowiązań Stowarzyszenia jest równa: 0,00 zł. 



10. Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym nie nabyło żadnych nieruchomości.

11. Stowarzyszenie nie realizowało żadnych zadań zleconych.

12. W roku 2013 Zarząd Stowarzyszenia nie podejmował żadnych uchwał.

13. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia przyjęło w 2013 roku 2 uchwały:

 UCHWAŁA NR  1/06/13  z  dnia  29  czerwca  2013  roku  o  zatwierdzeniu  sprawozdania 

finansowego i merytorycznego za rok 2012.  

 UCHWAŁA NR 2/06/13 z dnia 29 czerwca 2013 roku o udzieleniu absolutorium Zarządowi 

za 2012 rok.

14. Działania:

20 marca 2013
Wieczór Gruziński w klubie Wersalik
Członkowie  naszego  Stowarzyszenia  byli  obecni  w  Nowej  Hucie,  gdzie  prezentowali  swoje 
prelekcje dotyczące kultury Gruzji.  Zapewnili  również warsztaty tańca,  prowadzone przez Irinę 
Shiukashvili i muzyki, współprowadzone przez Miriana Khukhunaishvili. Całość moderował Prezes 
Stowarzyszenia – Przemysław Nocuń. 

8 kwietnia 2013
Spotkanie „O Chewsuretii w Krakowie”
Tomasz Albiniak – członek Stowarzyszenia opowiedział w Artefakt Cafe o swoich podróżach do 
górskiego  regionu  Chewsuretii,  m.in.  w ramach  realizowanego  przez  siebie  w 2012  roku  przy 
współpracy  z  PTTK projektu  finansowanego  przez  MSZ RP.  Podczas  spotkania  podzielił  się  
z  uczestnikami  nie  tylko  szczegółami  swojej  pracy  (publikacja  przewodnika),  ale  również 
osobistymi  przeżyciami  i  obserwacjami.  Przybliżając  tematy  historii,  kultury  i  przyrody 
Chewsuretii zachęcał gości do podróży do tej niezwykłej części Gruzji.



27-28 kwietnia 2013
Etno Gaude Mater
W sobotę 27 kwietnia członkowie oraz przyjaciele Stowarzyszenia obecni byli w Częstochowie na 
festiwalu Etno Gaude Mater. Opowiedzieli o wielu aspektach związanych z Gruzją m.in. turystyce 
i  tańcu. Zorganizowali  znakomite warsztaty kulinarne cieszące się ogromnym zainteresowaniem 
oraz niezapomniany koncert zespołu Zumba. Muzyczne tradycje Gruzji przybliżył gość specjalny 
z Tbilisi, Pani Magdalena Nowakowska. 
Podobny program został  zaprezentowany w niedzielę  28 kwietnia  w Radomsku.  Oba spotkania 
cieszyły  się  ogromnym zainteresowaniem lokalnych  społeczności,  a  patronat  nad  wydarzeniem 
objął Ambasador Republiki Gruzji w Polsce JE Nikoloz Nikolozishvili.

7 maja 2013
Patronat wydarzenia
Wieczór  gruziński  „Gruzja w Tańcu i  Krajobrazie” to  wydarzenie objęte  przez nas patronatem. 
Zachęcaliśmy  do  uczestnictwa  w  spotkaniu,  również  ze  względu  na  obecność  na  nim  naszej 
mistrzyni gruzińskiego tańca – Irine Shiukashvili, która jest aktywną działaczką „Mostu do Gruzji”.

17-18 maja 2013
Inauguracja lotów Katowice – Kutaisi
Noc z 17 na 18 maja była bardzo pracowita dla naszego stowarzyszenia - zadbaliśmy o oprawę 
inauguracyjnego  lotu  Wizz  Air  z  Katowic  do  Kutaisi.  Były  m.in.  pokazy  i  warsztaty  tańca 
gruzińskiego, a także przygotowaliśmy mini-rozmówki gruzińskie dla pasażerów i uczyliśmy ich, 
jak napisać swoje imię w gruzińskim alfabecie.

23 maja 2013
Prezentacja Przewodnika po Chewsuretii
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej wraz ze Stowarzyszeniem „Most do Gruzji” zorganizował 
spotkanie promocyjne wydanego wspólnie przewodnika po górskiej  Chewsuretii.  Zebrani goście 
wysłuchali opowieści o pracy nad projektem turystycznym w tym regionie, którego uwieńczeniem 
było stworzenie w/w publikacji. Ponadto wszyscy obecni otrzymali promowane wydawnictwo.



1-2 czerwca 2013
IV Dni Kultury Gruzińskiej w Krakowie
W  ramach  czwartej  edycji  festiwalu  zorganizowaliśmy  liczne  wydarzenia  w  kilku  punktach 
Krakowa.  W  naszej  sobotniej  ofercie  dla  wszystkich  zainteresowanych  Gruzją  znalazła  się 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kaukaz w perspektywie badawczej młodych naukowców”. 
Ponadto wraz z partnerami z „Bajli – twórczych warsztatów” zaproponowaliśmy naszym gościom 
warsztaty dla dzieci i dorosłych dotyczące gruzińskich bajek oraz tańców.
Niedzielne  wydarzenia  odbyły  się  w  zaprzyjaźnionym  Centrum  Młodzieży  im.  dra  Henryka 
Jordana,  gdzie  oprócz  porad  turystycznych,  wykładów  etnograficznych  i  przyrodniczych  oraz 
poczęstunku  miał  miejsce  koncert  muzyki  polifonicznej.  Licznie  zebrani  goście  mieli  okazję 
poszerzyć swoją wiedzę na temat Gruzji oraz przeżyć spotkanie z kulturą tego kraju.

7 czerwca 2013
International Garden w Katowicach
W ramach  multikulturowego  festiwalu  zaprezentowaliśmy nasz  program dotyczący Gruzji.  Jak 
zwykle  ogromnym  zainteresowaniem  cieszyły  się  warsztaty  kulinarne.  Licznych  słuchaczy 
zgromadziły również lekcje języka i tańca. Nie zaniedbaliśmy także wiadomości historycznych, te 
zostały przekazane słuchaczom w ramach podróży przez najważniejsze zabytki kraju.

wrzesień 2013
Wsparcie wydarzeń na Śląsku
W miesiącu wrześniu nasze Stowarzyszenie wspierało wydarzenia związane z Gruzją na terenie 
Śląska.  Zaprosiliśmy na  koncert  chóru  Ensemble  Basiani  w  Katowicach  12  września,  a  także 
byliśmy  obecni  w  Zabrzu  gdzie  Prezes  Stowarzyszenia  –  Przemysław  Nocuń  poprowadził  
I Spotkanie z Gruzją.

październik 2013
Rekrutacja na kurs językowy. 
W październiku rozpoczęliśmy rekrutację na kolejną edycję kursu języka gruzińskiego w Krakowie. 
W związku z ogromnym zainteresowaniem utworzyliśmy trzy grupy, w tym dwie początkujące oraz 
jedną zaawansowaną, w której zajęciach uczestniczyli nasi zeszłoroczni słuchacze. Ponad 50 osób 
zapisanych na zajęcia i kilkadziesiąt kolejnych chętnych przekonały nas, że warto kontynuować  
i rozwijać tę inicjatywę. 



Przeprowadzka do nowej siedziby Stowarzyszenia
Październik  był  miesiącem  poważnych  zmian  w  działalności  Stowarzyszenia  ze  względu  na 
wynajem pomieszczeń przy ul. Krasickiego 18. Remont wykonany nakładem sił naszych członków, 
zakup mebli  do sali  językowej oraz dostosowanie pomieszczeń do wymagań licznych inicjatyw 
zaowocowały  uruchomieniem  kolejnych  grup  warsztatowych.  Oprócz  zajęć  językowych  na 
poziomie A1 rozpoczęliśmy również warsztaty taneczne.

Listopad
W listopadzie 2013 roku członkowie naszego stowarzyszenia  współpracowali  z  ekipą Telewizji 
Rzeszów  pod  wodzą  redaktor  Anny  Tomczyk  w  realizacji  dwóch  filmów  na  terenie 
Republiki Gruzji.  Pierwszy opowiadał będzie historię poloni w Gruzji  drugi natomiast dotyczyć 
będzie szeroko pojętetych aspektów związanych z turystyką do tego południowo kaukaskiego kraju. 
Naszą rolą było m.in. zorganizowanie transportu ekipy, wskazanie ciekawych miejsc oraz ludzi z 
którymi warto przeprowadzić wywiad.
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