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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2019 ROKU 

 

Cele statutowe Fundacji „Serce dla Kaukazu” zostały w 2019 roku zrealizowane 

w ramach następujących projektów i przedsięwzięć: 

 

 Akcje informacyjne na Facebooku, np.: 

Monastyr Sewanawank (Սևանավանք)  - 
Monastyr znajduje się nad jeziorem Sewan w 
Armenii. Prawdopodobnie założony został w 874 
r. przez księżną Mariam. Zbudowano go z 
ciemnego tufu wulkanicznego i dlatego dostał 
przydomek "Czarnego Klasztoru". Przez pewien 
czas obiekt pełnił funkcję miejsca zesłań dla 
"niegrzecznych" mnichów z Eczmiadzynu (o nim w 
kolejnych odcinkach). Jeszcze w XIX w. był to pręży 
ośrodek życia monastycznego. Niegrzecznych 

musiało być wielu . Dziś Monastyr stoi na 
półwyspie, który dawniej był wyspą. Jezioro 

Sewan to największe jezioro Republiki Armenii, a także największe jezioro Kaukazu. Położone 
jest na wysokości 1916 m n.p.m. Piękne miejsce, które trzeba zobaczyć podczas wizyty w 
Armenii. Zimą i latem wygląda zjawiskowo. Polecamy w komplecie z cmentarzem Noratus ... 
Dziś większość zabudowań jest w ruinie. Zachowała się cerkiew Św. Jana Chrzciciela i cerkiew 
Świętych Apostołów. Ponad kościołem Apostołów można dojrzeć ruiny Kościoła 
Zmartwychwstania. Była to najstarsza i najświętsza świątynia w kompleksie według legendy 
założona przez samego Grzegorza Oświeciciela.  
 

Upliscyche - უფლისციხე  - W Gruzji zachowało się kilka skalnych miast. Jednym z nich jest 
Upliscyche, które znajduje się ok 14 km od Gori. Miasto zbudowano na lewym, skalistym brzegu 
rzeki Kury i powstanie pierwszych budowli datuje się na V w p.n.e. W IV w p.n.e. miasto stało 
się największym ośrodkiem cywilizacyjnym i religijnym wschodniej Gruzji. Żyło wówczas w nim 
ok. 20 tyś. osób. Miasto składało się z 2 części: wewnętrznej skalnej i zewnętrznej zabudowy 
wokół. Upliscyche to w dosłownym tłumaczeniu "twierdza władcy" i faktycznie rezydowali tam 
lokalni przywódcy. Straciło jednak swoje znaczenie podczas chrystianizacji na rzecz Mcchety i 
Tbilisi. Dziś możemy zobaczyć świetnie zachowane obiekty, ale także te zrujnowane. Mieszkalne 

pieczary, winiarnia, apteka i Bazylika robią ciągle wrażenie. Warto tam pojechać  
 

Zorec Karer (kamienie mocnych) - Ormiański 

Stonehenge  - Kamienny krąg znany jest także jako 
Kurahunge ("kara" - kamień, "hunge" - głos, dźwięk). 
Znajduje się ok 200 km od Erywania i zajmuje obszar 
ok. 7 ha na rozległym płaskowyżu. Powstał ok. 3 tyś. 

lat p.n.e! Pierwotnie uważano, że obiekt pełnił 
funkcję obserwatorium astronomicznego, jednak w 
2000 r. ekspedycja archeologiczna odkryła na terenie 
Zorec Karer 222 grobowce. Miejsce jest zagadkowe i 

nie ma zbyt wiele informacji na jego temat. Do dziś naukowcy głowią się nad jego tajemnicą. 
Wysnuto nawet teorię, że stworzyli go kosmici ... Zorec Karen to zespół ponad dwustu 
bazaltowych kamieni. Nazywamy je manhirami, czyli częściowo obrobionymi głazami 
ustawionymi pionowo na grobie zmarłego, pełniącymi rolę pomnika. Nazwa "menhir" wywodzi 
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się z bretońskich słów: "men" – kamień i "hir" – wysoki. Największe menhiry osiągają wysokość 
2,8 m, a ich waga sięga nawet 10 ton. 

 
 
A może by tak Przegląd Kina Gruzinskiego? Już za kilka 

dni w Warszawie 5-7 kwietnia. 
 


