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Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2006 r. 
 
W roku 2006 Stowarzyszenie zrealizowało 2 projekty kulturalne, bezpłatnie dostępne dla szerokiej publiczności z Suwalszczyzny: 
„III Jeleniewskie Lato Muzyczne”, „I Suwalskie Teatr-Akcje 2006 – Plenerowy Festiwal Działań Teatralnych” oraz kontynuowało 
realizację długofalowego projektu „Publikacje Nie Po Drodze”. 
 
III Jeleniewskie Lato Muzyczne 

Jeleniewskie Lato Muzyczne to zapoczątkowany w 2004 roku festiwal muzyki klasycznej, na który zapraszani są najlepsi 
polscy muzycy młodego pokolenia, a realizowany w małej, gminnej miejscowości stającej się coraz bardziej znaczącym punktem 
obsługi ruchu turystycznego na Suwalszczyźnie. W roku 2006 obok studentów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie 
ponownie wystąpił uznany na światowej estradzie akordeonista Klaudiusz Baran. Występ Klaudiusza Barana wspólnie z jego 
studentem Rafałem Grząka, laureatem 31 międzynarodowych konkursów międzynarodowych był kontynuacją rozpoczętej w 2005 
roku formuły koncertów pt. „Mistrz i jego uczeń”. Formuła ta słuŜy promocji młodych muzyków oraz podnoszeniu ich umiejętności 
artystycznych. 

Podczas trzeciej edycji festiwalu kaŜdy z dwóch koncertów zgromadził w zabytkowym, pochodzącym z 1878 r. drewnianym 
jeleniewskim kościele liczną widownię. W imprezie uczestniczyło około 600 osób, głównie odpoczywających na Suwalszczyźnie 
turystów z całej Polski. 

Imprezie towarzyszyła zakrojona na szeroką skalę akcja promocyjna z wykorzystaniem takich środków jak: plakat, baner, 
ulotka, reklama prasowa oraz radiowa. 

Więcej na stronie: www.jlm.niepodrodze.org. 
 
 
I Suwalskie Teatr-Akcje 2006 – Plenerowy Festiwal Działań Teatralnych 

I Suwalskie Teatr-Akcje były jedyna imprezą tego typu  w okresie wakacji w regionie północno-wschodniej Polski. Teatr-Akcje 
to specyficzny festiwal teatralny, rozciągnięty w czasie (5 tygodni) oraz bogaty w bezprecedensowe wydarzenie (4 produkcje 
festiwalu). 

Podczas I Suwalskich Teatr-Akcji odbyło się: 
• 10 prezentacji plenerowych spektakli i akcji teatralnych, w tym 4 produkcje Teatr-Akcji (Romeo i Julia, Prometeusz – walka 

o ogień, Happening Autobus, KsiąŜę Niezłomny) oraz występ gwiazdy: Teatru Biuro PodróŜy ze spektaklem Carmen 
Funebre. 

• Rodzinny festyn ekologiczno-artystyczny, uwieńczający dwudniowe, otwarte warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieŜy, 
połączony z koncertem Zespołu Dautenis z Suwalszczyzny (Laureat konkursu Nowa Tradycja 2005 organizowanego przez 
Polskie Radio). 

• Trzy sesje tygodniowych warsztatów teatralnych towarzyszących przygotowaniu spektakli i akcji teatralnych 
• 6 imprez towarzyszących: 3 spotkania z artystami, 2 spotkania edukacyjne (wykłady połączone z prezentacjami materiałów 

wizualnych i koncertem) dla uczniów suwalskich szkół średnich, wystawa fotograficzna. 
W realizację Teatr-Akcji 2006 zaangaŜowanych było 112 artystów, 20 wolontariuszy i 2 instytucje partnerskie: MłodzieŜowy 

Dom Kultury w Suwałkach oraz Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. 
Teatr-Akcje miały 5 partnerów medialnych: TV Suwałki, TVP 3 Białystok, Gazetę Współczesną, Tygodnik Suwalski, Radio 5. 

Informacje o imprezie i programie festiwalu były rozpowszechniane przez Internet i inne regionalne media, plakat, ulotki, banery. 
Szacujemy, Ŝe we wszystkich działaniach Teatr-Akcji wzięło udział około 6 000 osób. 
 Projekt był finansowany przez: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program Operacyjny: Promocja 
Twórczości, Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga, Fundację J&S Pro Bono Poloniae, Urząd Miasta Suwałki i sponsorów 
prywatnych. 

Więcej na stronie: www.teatr-akcje.pl 
 
 
Publikacje Nie Po Drodze 

Publikacje Nie Po Drodze stworzone zostały w celu rozpowszechniania artykułów, prac naukowych i innej twórczości 
autorstwa osób związanych ze Stowarzyszeniem Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”. Serwis jest takŜe miejscem 
publikowania materiałów zgromadzonych podczas realizacji projektów Stowarzyszenia. 

Więcej na stronie: www.publikacje.niepodrodze.org 
 
 

W roku 2006 odbyły się 2 Walne Zebrania, 6 posiedzeń Zarządu oraz 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”. 
 

Suwałki, dnia 03.08.2007 r. 
Zarząd:  Krzysztof Dziemian i Krzysztof Rudowicz 


