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Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
dotyczące zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym – od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Misją naszej instytucji jest pomnażanie podstawowego społecznego zasobu, jakim jest
kultura. Realizujemy ją poprzez wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną
i społeczną. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form
życia kulturalnego i rekreacji. Proponujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.
Stan zatrudnienia w GOK w 2015r. przedstawiał się następująco:
- dyrektor - 3/4 etatu
- specjalista d.s. administracyjno – technicznych - 1 etat
- pomoc biurowa- 3/4/ etatu
- księgowa – 1/8 etatu
- pracownik gospodarczy -1 etat
- instruktorzy zatrudniani na umowę – zlecenie
1) instruktor zajęć muzycznych - nauka gry na gitarze
2) instruktor zajęć wokalnych
3) instruktor zajęć plastycznych
4) instruktor zajęć tanecznych
5) instruktor zajęć rytmicznych
Ponadto w GOKu organizowano dodatkowo następujące zajęcia: Gimnastyka 50+, Zumba- fitness dla
dorosłych, Soccatots- zajęcia ruchowe dla maluszków, nauka gry na pianinie, nauka gry na
instrumentach dętych. Z tytułu organizacji dodatkowych zajęć GOK nie ponosił wydatków. Zgodnie
ze statutem użyczał bezpłatnie pomieszczeń do zajęć edukacyjnych.
Zaangażowanie wszystkich pracowników naszej instytucji przyczynia się, że tworzymy Ośrodek,
który jest miejscem żywym, stymulującym lokalną aktywność. Uczestnicy, którzy przychodzą do
ośrodka nie tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie współtworzą, sami stają się animatorami
tego, co się w GOKu dzieje.
I. Sprawy administracyjno - gospodarcze:
Działalność GOKu, to nie tylko działalność kulturalna, to także sprawowanie administracji
budynku, który wymaga ciągłej dbałości o ład i porządek, jak również dbałości o skwer oraz
Raczkowski Dom Regionalny wraz z podwórzem (sezonowe wykaszanie traw i grabienie liści,
odśnieżanie oraz inne prace porządkowe i konserwacyjne). GOK w ramach swoich środków ponosi
koszty związane z utrzymaniem budynku m.in. w zakresie remontów, bieżących napraw, zużycia
wody i ścieków, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, ogrzewania, eksploatacji
i przeglądów urządzeń grzewczych, elektrycznych, kominiarskich, pieca olejowego, kanalizacji,
monitorowaniem budynku, wywozem odpadów. Utrzymanie bazy GOKu w odpowiednim stanie
technicznym i estetycznym wymaga stałej troski i nakładów finansowych, tym bardziej, że wszystkie
pomieszczenia są intensywnie eksploatowane zarówno w godzinach popołudniowych jak
i przedpołudniowych. Wiele prób, spotkań, imprez i uroczystości odbywa się także w niedziele.
W 2015r. w zakresie planowania gospodarczego w GOKu wykonano:
- wymianę uszczelek w ościeżnicach i montaż okapników okiennych
- mini- garderobę na stroje
- odświeżenie ścian w galerii, holu
- naprawy bieżące
- bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku w budynku, wokół GOKu oraz w Raczkowskim Domu
Regionalnym i w jego obejściu
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- w ramach gminnego projektu "Słoneczna i czysta ekologicznie Gmina Raczki - wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalacje kolektorów słonecznych" w GOKu
zainstalowano kolektor słoneczny.
- prace administracyjno – biurowe – m.in. sporządzanie sprawozdań dokumentujących działalność
placówki: GUS, regulaminy, zarządzenia, protokoły, sprawy formalne związane z administrowaniem
budynku GOK;
- działalność wystawiennicza – organizacja wystaw w Galerii nad Rospudą w GOKu, prowadzenie
ekspozycji stałej w Raczkowskim Domu Regionalnym, a także przygotowywanie dekoracji
okolicznościowych i scenografii na uroczystości i imprezy;
- prace promocyjno – edytorskie
-staraniem GOKu otrzymaliśmy dwie rekomendacje Green Velo: Raczkowski Dom Regionalny oraz
Galeria nad Rospudą w GOKu, to Miejsca Przyjazne Rowerzystom
-wykonanie projektu graficznego i składu książek
-realizacja fotograficzna do wydania albumów
-wydruk książek„ Fotograficzna pamięć” oraz „Wpisani w Rospudę”
-opracowanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, podziękowań, zaproszeń, plakatów
-aktualizowanie tablic ogłoszeniowych
-wykonywanie dokumentacji fotograficznej oraz reportażowej do głównych wydarzeń kulturalnych
zamieszczonych na stronie internetowej GOKu
-administrowanie i aktualizowanie strony internetowej www.gok.raczki.pl, na której dokumentujemy
wszystkie działania, imprezy i wydarzenia organizowane przez GOK
-nawiązanie poprzez najpopularniejszy na świecie portal społecznościowy fanpage GOK
www.facebook.pl/gok.raczki oraz www.facebook.pl/rak.raczki;
- sieci kontaktów z osobami zainteresowanymi działalnością GOK (obecnie strona ma 1870 fanów)
i obszerne informowanie na temat działań, imprez i wydarzeń organizowanych przez GOK
-realizowanie i rozwijanie projektu Raczkowskie Archiwalia- jako lokalnego archiwum cyfrowego:
Profil pt. Raczkowskie Archiwalia (www.facebook.pl/raczkowskie.archiwalia) spotkał się z dużym
zainteresowaniem, nie tylko społeczności lokalnej, ale również osób niezwiązanych z regionem oraz
związanych z nim pośrednio. Statystycznie, poprzez grupy docelowe- zasięg i aktywność uczestników
rosną z dnia na dzień. Obecnie Raczkowskiej Archiwalia liczą 1560 fanów. Łatwość dostępu do
materiału (po obu stronach), przekłada się na coraz większe zaufanie i potrzebę organizowania
spotkań dyskusyjnych, prezentacji, wystaw, filmów, nagrań audio, instalacji historycznych, publikacji.
Przyświeca nam cel jak największego zaangażowania lokalnej społeczności w budowę lokalnego
archiwum cyfrowego (tytułowej „fotograficznej kapsuły czasu”) oraz zachowania lokalnego
dziedzictwa kulturowego poprzez wzmacnianie więzi pokoleniowych i pogłębianie świadomości wagi
lokalnej historii. W niecałe dwa lata Raczkowskie Archiwalia pozyskały ponad 6 tysięcy formatów A4
materiałów roboczych, co daje w średnim przeliczeniu ok. 20 tysięcy fotografii i dokumentów różno
wymiarowych. Materiały pozyskano od ponad 150 osób, głównie mieszkańców gminy Raczki. W tym
czasie w formie publikacji wydano dwa albumy fotograficzne- „Fotograficzna pamięć. Historia
Raczek z rodzinnych albumów” (maj 2015 r.) oraz „Wpisani w Rospudę” (grudzień 2015 r.).
Przeprowadzono spotkania historyczne wraz z panelem dyskusyjnym tj. „Wielka Wojna Dowspuda
i okolica w kadrze pruskiego fotoreportera. Spotkanie ze stuletnim albumem fotograficznym.” (marzec
2015 r.) Spotkanie historyczno- rekonstrukcyjne „Raczkowianki- wczoraj i dziś” (marzec 2015 r.),
podczas którego panie z Raczek oraz zaproszeni goście z GRH Garnizon Suwałki zaprezentowały
modę międzywojnia, zrealizowano film dokumentalny „Fotograficzna pamięć. Historia Raczek
z rodzinnych albumów” (marzec 2015 r.) Zorganizowano wystawę historyczną „Wielka Wojna.
Dowspuda i okolica 100 lat temu” (maj 2015 r.) Przeprowadzono również plenerowe pokazy filmowe,
m.in. w ramach tzw. „Pacowej Akademii Cultury” w Dowspudzie (sierpień 2015 r.) oraz objazd
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studyjny, w formie wycieczkowej, tj. objazd wzdłuż gmin leżących w dolinie rzeki Rospudy (sierpień
2015 r.) Staraniem Raczkowskich Archiwaliów i miejscowej ludności wzniesiono, i poświęcono
pamiątkowy krzyż na starym cmentarzu w Raczkach (listopad 2015 r.) Formą atrakcji i niewątpliwie
edukacji są zorganizowane widowiska historyczne tj. „Rozbrojenie Niemców- listopad 1918” (listopad
2015 r.) oraz wystawy plenerowe tj. „Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945”(listopad
2015 r.) Wpisując się w bieg lokalnej historii i nurt Rospudy, to właśnie mieszkańcy Raczek i okolic
przyczyniają się do uformowania trzonu lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowują
„fotograficzną kapsułę czasu”. Zbiory i różnobarwne formy działań Raczkowskich Archiwaliów
możemy podpisać mottem „Jedna fotografia wyraża więcej niż tysiąc słów”. Raczkowskie
Archiwalia zostały zarejestrowane na portalu archiwa.org, który jest centrum polskiej
archiwistyki społecznej.
II. Działalność kulturalno-oświatowa:
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach jest instytucją kultury działającą na zasadach
przewidzianych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Na czele GOK stoi
dyrektor, który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Zadania GOK określa
Statut oraz Regulamin Organizacyjny. Szczegółowe zadania realizowane są na podstawie planu pracy
oraz bieżącego zapotrzebowania. Placówka działa zgodnie z planem opracowanym do projektu
budżetu na 2015r. zaakceptowanym przez Wójta Gminy Raczki oraz w oparciu o dotację z budżetu
gminy oraz środki pozyskane z projektów. Gospodarkę finansową prowadzimy na zasadach
obowiązujących instytucję kultury i podlegamy przepisom o finansach publicznych. Gminny Ośrodek
Kultury realizował wydatki zgodnie ze Statutem swojej działalności i nie posiada zobowiązań
finansowych za 2015r. wobec innych firm i instytucji oraz osób prywatnych.
Terenem działania GOK jest gmina Raczki. Ośrodek prowadzi swoją działalność we własnych
pomieszczeniach oraz poza nimi w oparciu o zapisy zawarte w Statucie placówki oraz rozpoznane
potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych, kadrowych,
lokalowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt.
W 2015 r. w ramach pozyskanych środków z funduszy unijnych wykonaliśmy:
1) Produkcję filmu dokumentalnego pt. „Fotograficzna pamięć. Historia Raczek z rodzinnych
albumów”
Film zrealizowany był w ramach projektu „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty”
realizowanego w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem
realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.
2) Wystawę historyczną- „Wielka Wojna. Dowspuda i okolica 100 lat temu”
Wystawa współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
3) Spławikowe zawody wędkarskie nad jeziorem Bolesty
Zawody zrealizowane były w ramach projektu „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty”
realizowanego w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem
realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.
4) Wydanie albumu historyczno- fotograficznego pt. „Fotograficzna pamięć. Historia Raczek
z rodzinnych albumów”
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Wydanie albumu realizowane było w ramach projektu „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem
Bolesty” realizowanego w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa
z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR)
oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.
5) Wydanie albumu fotograficznego „Wpisani w Rospudę”
Wydanie albumu sfinansowano ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach projektu „W Dolinie Rospudy- edukacja
ekologiczna w Gminie Raczki".
Podstawowe zadania placówki to:
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie
zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości
kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie
przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą,
organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej
kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzowanie i promowanie twórczości
artystycznej z różnych dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury.
Staramy się zachęcić odbiorców nie tylko do biernego kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede
wszystkim do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym. Nasze propozycje kierujemy
zarówno do szerokiego, jak i bardziej wyrafinowanego kręgu odbiorców. Dlatego też nasza oferta
obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni.
Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury przedsięwzięcia
kulturalne organizujemy cyklicznie, bądź okolicznościowo. Uczestnicy mogą wziąć udział
w uroczystościach, konkursach, festynach, wystawach, koncertach, prelekcjach, wieczorkach
tanecznych, mogą również prezentować swoje prace i umiejętności twórcze, a także mogą
uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć stałych i warsztatowych. Ich istotą jest dobrowolna nauka
i praca w grupach, której celem jest pogłębianie zbiorowych przeżyć, przyczynianie się do
zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności i sprawności oraz wpływanie na rozwój osobowości
uczestników poprzez własną inwencję i zaangażowanie. Poza tym zajęcia pozwalają miło
i pożytecznie spędzać czas oraz wdrażają do nawyku organizowania sobie bezpiecznego odpoczynku.
W 2015 r. realizowaliśmy wymienione zadania poprzez:
1.Organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju uroczystości i imprez kulturalnych.
W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy 71 przedsięwzięć artystyczno- kulturalnych.
(Wykaz imprez i uroczystości zał. Nr 1)
2.Tworzenie warunków do działalności amatorskiego ruchu artystycznego. W strukturze GOK
działają następujące amatorskie zespoły:
- Zespół śpiewaczy Gozdawa - działa przy GOK od 2005 r.- to dobrowolna formacja działająca na
zasadach koła zainteresowań, skupiająca entuzjastów śpiewu. W skład zespołu wchodzi 13 osób.
Liderką zespołu jest W. Kulbacka. Konsultantem zespołu, który służy pomocą i radą jest E. Kulbacki pracownik SOKu. Dorobek artystyczny zespołu prezentowany był na imprezach lokalnych
i ponadlokalnych. W 2015r. zespół uczestniczył w następujących uroczystościach organizowanych
przez GOK w Raczkach:
1. Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
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2. Majówka z Raczkowiakami
3. Jubileusz XXV lecia zespołu Zorniczeńka
4. Dożynki Powiatowo- Gminne
5. II Kartoflisko Raczkowskie
6. Gminne obchody Święta Niepodległości Polski
7. Raczkowska Wigilia Integracyjna
- Zespół wokalno – instrumentalny Raczkowiacy- działa przy GOK od 2004r. Prowadzenie
S. Marciniak. To dobrowolna formacja działająca na zasadach koła zainteresowań, skupiająca
entuzjastów śpiewu i gry na instrumentach muzycznych. W skład zespołu wchodzi 29 osób, w tym
7 osób młodzieży. Dorobek artystyczny zespołu prezentowany był na imprezach lokalnych
i ponadlokalnych. W 2015r. zespół uczestniczył w następujących uroczystościach organizowanych
przez GOK w Raczkach:
1. Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
2. Majówka z Raczkowiakami
3. Gminno - Parafialny Festyn Rodzinny
4. Jubileusz XXV lecia zespołu Zorniczeńka
5. Dożynki Powiatowo- Gminne
6. II Kartoflisko Raczkowskie
7. Gminny Dzień Seniora
8. Raczkowska Wigilia Integracyjna
- Zespół śpiewaczy muzyki tradycyjnej- Zorniczeńka – zespół istnieje od 1990 r. - prowadzenie
artystka ludowa – S. Czuper. To dobrowolna formacja działająca na zasadach koła zainteresowań,
skupiająca entuzjastów tradycyjnego śpiewu ludowego. Konsultantem zespołu, który służy pomocą
i radą jest M. Nalaskowski -pracownik SOKu. Dorobek artystyczny zespołu prezentowany był na
imprezach lokalnych i ponadlokalnych. W 2015r. zespół uczestniczył w następujących
uroczystościach organizowanych przez GOK w Raczkach:
1. Majówka z Raczkowiakami
2. Jubileusz XXV lecia zespołu Zorniczeńka
3. Dożynki Powiatowo- Gminne
4. Raczkowska Wigilia Integracyjna
- Orkiestra Dęta OSP w Raczkach –prowadzenie- Ł. Masłowski, obecnie orkiestra liczy 17
członków. W 2015r. orkiestra uczestniczyła w następujących uroczystościach organizowanych przez
GOK w Raczkach:
1. Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
2. Gminno - Parafialny Festyn Rodzinny
3. II Kartoflisko Raczkowskiej
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4. Gminne obchody Święta Niepodległości Polski
5. Raczkowska Wigilia Integracyjna
Ponadto Orkiestra uczestniczyła w uroczystościach i świętach kościelnych.
- Zespół taneczny - Lilt- starsze mażoretki – prowadzenie S. Bierdziewska
- Zespół taneczny - Lilki- młodsze mażoretki – prowadzenie S. Bierdziewska
Zespoły uczestniczyły w imprezach gminnych oraz wzięły udział w VI Festiwalu Tańca Focus,
organizator: Studio tańca Focus w Augustowie i Międzynarodowych Prezentacjach Mażoretek,
Tamburmajorek i Cheerleaderek „POM- PA 2015” w Białymstoku, gdzie zespół Lilt zdobył
I miejsce w dwóch kategoriach: Baton Formacje Juniorki/ Seniorki oraz Baton Duo/ Trio Juniorki/
Seniorki.
- Zespół Niespokojnych Nóg – młodzieżowy zespół instrumentalno- wokalny
3. Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności poprzez organizację kół zainteresowań,
zajęć stałych i warsztatowych. W roku sprawozdawczym GOK w Raczkach organizował
następujące zajęcia:
- zajęcia Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej- prowadzenie A.D. Halicka- przygotowanie
obrzędowych i innych widowisk scenicznych i plenerowych oraz oprawa artystyczna
okolicznościowych uroczystości w gminie. Członkowie Koła mają możliwość rozwoju swoich
umiejętności aktorskich, recytatorskich i tanecznych, poprzez kształcenie językowe, doskonalenie
dykcji i siły głosu, doskonalenie pamięci słuchowej i wzrokowej, pracę nad ruchem scenicznym.
Zajęcia w Kole odgrywają nieprzeciętną rolę w kształtowaniu wyobraźni zarówno członków, jak
i odbiorców ich pracy. Dzieje się tak dzięki widowiskom opartym na odpowiednio dobranej muzyce,
śpiewie, pięknym słowie, scenografii, jak również kostiumach.
- zajęcia edukacji regionalnej - prowadzone na potrzeby szkół gminy Raczki i innych gmin
w oparciu o zbiory Raczkowskiego Domu Regionalnego. Celem zajęć jest zapoznanie z tradycjami
i obrzędami naszego regionu, wdrażanie do kultywowania tradycji rodzinnych, poznanie dawnych
sprzętów i narzędzi naszych przodków. Popularyzujemy zasoby zgromadzonego dziedzictwa
kulturowego wśród społeczności lokalnej oraz turystów – /A.D. Halicka/
- zajęcia plastyczno – techniczne/ 2 grupy/ – edukacja plastyczna dzieci i młodzieży oraz rozwijanie
twórczości artystycznej poprzez posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi / J. Jagłowska,
A. Zdrawomysłow/
-zajęcia wokalne- nauka emisji głosu, dykcji, interpretacji piosenki, higiena głosu, praca nad
ciekawym repertuarem, zajęcia przygotowywały do udziału w różnego rodzaju konkursach piosenki,
występach scenicznych/ B. Dołubizno/
-zajęcia muzyczne -nauka gry na gitarze/3 grupy/–zajęcia prowadzone dla uczniów początkujących
i zaawansowanych, celem zajęć jest zapoznanie z techniką gry, opracowywane na zajęciach utwory
muzyczne uczniowie prezentują podczas imprez i uroczystości gminnych- /B. Bartoszewicz/
- zajęcia muzyczne- nauka gry na pianinie – /E. Gąsiewska/
- zajęcia taneczne- Zumba - / S.Bierdziewska/
- zajęcia ogólnorozwojowe dla osób starszych -Gimnastyka 50+
- Soccatots- ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, poprzez metodyczne
zajęcia sportowe i ruchowe przy czynnym udziale rodziców / I. Ruszewska/
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- zajęcia multimedialne – projekcje filmów i bajek dla dzieci i młodzieży – według potrzeb /M.
Halicki, A. D. Halicka/
- zajęcia językowe- nauka języka angielskiego – według potrzeb/ E. Grzyb/
- zajęcia językowe- nauka języka niemieckiego- według potrzeb/ M. Taraszkiewicz/
- warsztaty kulinarne– Kuchcikowo /podczas ferii i wakacji/ - nauka wykonywania sałatek, surówek
/A.D. Halicka, Koło Gospodyń Raczkowskich/
- warsztaty bożonarodzeniowe –pieczenie wypieków karnawałowych, wypieków wielkanocnych
i bożonarodzeniowych/ Koło Gospodyń Raczkowkich/
4. Przy GOK w poniedziałki i czwartki w godzinach popołudniowych działała Świetlica
Profilaktyczna, za której działalność odpowiedzialna jest J. Karaś pracująca na umowę zlecenie
z Urzędem Gminy.
5. W godzinach pracy GOK działała pracownia komputerowa z bezpłatnym dostępem do Internetu
oraz Galeria „ Nad Rospudą”, w której można obejrzeć aktualne wystawy oraz zorganizować zajęcia
edukacyjne dla uczniów.
6. Realizacja zadań z zakresu rekreacji odbywała się poprzez organizowanie atrakcyjnego
i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji. W 2015r.
organizowaliśmy m.in. gry i zabawy rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu, spacery po
okolicy, wycieczki rekreacyjne podczas wakacji, wycieczki autokarowe, biwaki, wieczorki i zabawy
taneczne. /szczegółowy opis w zał. Nr 1/.
Wymienione zajęcia na dobre zadomowiły się w naszym ośrodku, uczestniczą w nich dzieci
z przedszkola i szkół podstawowych, młodzież z gimnazjum i szkół średnich oraz dorośli.
7. W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury prowadzi działalność społeczno- kulturalną Koło
Gospodyń Raczkowskich oraz Raczkowski Klub Seniora:
- Koło Gospodyń Raczkowskich- panie z Koła spotykają się w GOKu na zebraniach organizacyjnych
i towarzyskich oraz warsztatach kulinarnych czy rękodzielniczych. Biorą udział konkursach
wielkanocnych, konkursach na Wieniec Dożynkowy na różnym szczeblu oraz konkursach
kulinarnych. Służą swoją pomocą przy organizacji różnych imprez gminnych: Gminnego Dnia Seniora
i Dnia Kobiet, Kartofliska, Raczkowskiej Wigilii Integracyjnej, warsztatów kulinarnych.
- Raczkowski Klub Seniora zrzesza osoby w wieku 50+, które mają swoje pasje oraz zainteresowania.
Klub został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji środowiska lokalnego seniorów, osób
starszych i samotnych do podejmowania wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych.
Seniorzy lubią spędzać razem czas, dzielą się swoimi doświadczeniami, rozwijają zainteresowania.
W Klubie organizowane są m.in. warsztaty rękodzielnicze, wieczory wspomnień, wieczorki z poezją,
jest możliwość zagrania w szachy, scrabble i inne zajęcia, zależnie od pomysłu członków. Szczególnie
uroczyste są spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, Dnia Seniora oraz
spotkania urodzinowe seniorów. Do kalendarza imprez w Klubie Seniora i Koła Gospodyń weszło
wspólne organizowanie wieczorków i zabaw tanecznych, spotkań przy ogniskach, kuligów, wycieczek
rowerowych lub wyjazdów autokarowych.
Przy GOK w Raczkach swoją działalność prowadzi także Koło Wędkarskie Rak.
Codzienna praca naszej placówki ma dużą wartość. Podziękowania należą się instruktorom,
słowa uznania rodzicom dzieci i młodzieży, którzy dostrzegają konieczność systematycznego rozwoju
określonych zainteresowań i umożliwiają ich rozwój na prowadzonych przez naszą placówkę
zajęciach.
8. W 2015r. pomieszczenia GOKu były przygotowywane i udostępniane na:
- sesje Rady Gminy
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- spotkania, komisje, szkolenia na potrzeby UG oraz innych jednostek gminnych
- szkolenia rolnicze
- spotkania robocze Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na potrzeby osób dotkniętych
przemocą w rodzinie
- zebrania Koła Wędkarskiego „Rak”
- zebrania Koła Hodowców Gołębi Pocztowych
9. Współpraca z instytucjami i organizacjami:
W 2015r. GOK współpracował z następującymi podmiotami:
- Urzędem Gminy, Radą Gminy w Raczkach
- Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku
- Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku
- Oddziałem Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku
- Starostwem Powiatowym w Suwałkach
- Urzędem Gminy w Bakałarzewie
- Lokalną Grupą Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
- Parafią p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach
- Akcją Katolicką i Radą Parafialną przy parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach
- Suwalskim Ośrodkiem Kultury
- Państwowym Archiwum w Suwałkach
- Muzeum Okręgowym w Suwałkach
- Grupą rekonstrukcji historycznych Garnizon w Suwałkach
- Suwalskim Ośrodkiem Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego – Pryzmat w Suwałkach
- Stowarzyszeniem "Integracja” w Suwałkach
- Aresztem Śledczym w Suwałkach
- Kinem Cinema Lumiere w Suwałkach
- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
- Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
- Jodisk Museum w Oslo
- Augustowskimi Placówkami Kultury
- Dyskusyjnym Klubem Filmowym- Kinochłon w Augustowie
- Kinem Iskra w Augustowie
- Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie
- Stowarzyszeniem Krusznia
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- Jamińskim Zespołem Indeksacyjnym w Jaminach
- Biurem Obsługi Szkół w Raczkach
- Szkołami Podstawowymi w Raczkach, Jaśkach, Wronowie, Kuriankach, Janówce, Bakałarzewie,
Filipowie, Wieliczkach, Gimnazjum w Raczkach, Bakałarzewie, Filipowie, Janówce, Wieliczkach, ZS
w Dowspudzie
- Studiem Małych Form Teatralnych w Krakowie
- Teatrem „Maska” w Krakowie
- Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Augustowie
- Państwową Szkołą Muzyczną II stopnia w Białymstoku
- Biblioteką Publiczną w Raczkach
- Biblioteką Publiczną w Bakałarzewie
- GOKiSem w Przerośli
- Kołem Gospodyń Raczkowskich
- Raczkowskim Klubem Seniora
- Kołem Wędkarskim „Rak”
- Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raczkach
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Raczkach
- Przedsiębiorstwem Turystycznym „Rospuda”
- Polskim Związkiem Wędkarskim w Suwałkach
- sołectwem w Raczkach i Małych Raczkach
- mediami w zakresie promocji działań kulturalnych
- osobami fizycznymi
Nawiązana współpraca jest dla nas bardzo cenna, ponieważ tylko we współpracy możliwe jest
działanie pełne i satysfakcjonujące. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach współpracując z innymi
podmiotami organizował i współorganizował wiele otwartych imprez i wydarzeń kulturalnych na
terenie gminy.
Dalszy rozwój instytucji kultury w gminie zdeterminowany jest głównie koniecznością
rozbudowy i poszerzenia bazy lokalowej o obiekt w postaci sali widowiskowej. Obiekt, którym
obecnie zarządza Gminny Ośrodek Kultury umożliwia organizację codziennych działań kulturalnych
i artystyczno - edukacyjnych, jednak przy organizacji większych imprez i uroczystości posiadamy zbyt
małą salę widowiskową. Nie mamy szans na rozszerzenie działalności kulturalnej i wprowadzenie
ambitniejszych form scenicznych. Niewielka scena uniemożliwia prezentację dużych form teatralnych,
tanecznych i estradowych. Ze względu na trudne warunki lokalowe placówki naszą ideą jest
organizowanie imprez w wielu punktach Raczek i gminy ( Dom Parafialny, remiza OSP w Raczkach,
Centrum Informacji Turystycznej- Kordegarda w Dowspudzie, szkoły), tak, aby z jednej strony jak
najbardziej przybliżyć mieszkańcom gminy dostęp do kultury, a z drugiej, aby organizowane
przedsięwzięcia odbywały się w optymalnych warunkach.
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Pomimo trudności ambicją Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach jest rosnąca troska
o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocja oraz dbałość o zachowanie
wartości wielokulturowych liczących się w powiecie i województwie, co pozwoli w sposób bardziej
kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne społeczeństwa naszej gminy.
PODSUMAWANIE
Rok 2015 był owocnym rokiem pracy GOKu w Raczkach, który przyjął, jako zadanie
naczelne – pracę na rzecz edukacji kulturalnej mieszkańców gminy, dzięki której kształci
potencjalnych twórców i odbiorców kultury. Cel ten osiągany jest poprzez oferowane zajęcia w kołach
zainteresowań, warsztaty artystyczne, udostępnienie sprzętu, materiałów i narządzi, a także
pomieszczeń. GOK jest inicjatorem wielu uroczystości i imprez o różnym charakterze, mających
przede wszystkim za zadanie integrację i aktywizację mieszkańców, poznawanie różnorodności
kulturowej, promocję gminy. Organizowanym imprezom towarzyszą elementy rozrywki, ale nie jest
ona głównym celem wydarzeń kulturalnych. W minionym roku Gminny Ośrodek Kultury był
organizatorem (lub współorganizatorem) ponad 70 wydarzeń kulturalnych, czyli średnio każdego
miesiąca realizowano około 6 przedsięwzięć, które mają swoją wyrobioną i wierną publiczność.
Obrazuje to bogatą działalność ośrodka i wielką aktywność odbiorców. W stałych zajęciach (oprócz
imprez) w sposób systematyczny, każdego tygodnia, brało udział około 270 osób (dzieci, młodzież,
dorośli), czyli miesięcznie w naszych zajęciach uczestniczyło około 1000 osób. Ilość uczestników jest
rotacyjna i uzależniona od poszczególnych okresów w roku. W czasie wakacji oraz ferii zimowych
prowadzone są zajęcia otwarte, w których biorą udział wszyscy chętni (również wczasowicze), tym
samym ilość osób uczestniczących w zajęciach stale się zmienia. Zaangażowanie w przedsięwzięcia
o charakterze społecznym wyróżnia naszą instytucję spośród jej podobnych w regionie. Największym
przedsięwzięciem na tym polu jest projekt społeczno-kulturalny „ Raczkowskie Archiwalia”, o którym
pisaliśmy wyżej.
W 2016roku roku będziemy pracować w oparciu o przyznany budżet, istniejącą bazę lokalową,
sprzęt, wyposażenie oraz pracowników i instruktorów. Zajęcia w GOKu odbywać się będą według
ustalonego planu, uczestniczyć w nich będą mogli wszyscy chętni ze wszystkich miejscowości naszej
gminy. Tak jak dotychczas ważnym zadaniem będzie wspieranie wszystkich grup artystycznych
działających przy ośrodku oraz promocja gminy i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. W miarę
posiadanych środków i możliwości będziemy realizować sugestie i propozycje płynące bezpośrednio
od społeczności lokalnej oraz z zewnątrz. Mamy nadzieję, że rok 2016, który jest rokiem jubileuszu
40-lecia działalności GOK w Raczkach będzie rokiem równie owocnej pracy kulturalnej, stając się
źródłem satysfakcji dla całego społeczeństwa gminy.
Kończąc sprawozdanie pragnę podziękować samorządowi gminy za wspieranie działań ku
lepszemu rozwojowi kultury w raczkowskiej gminie. Dziękuję dyrektorom i nauczycielom wszystkich
szkół z terenu naszej gminy, członkom zespołów Gozdawa, Raczkowiacy, Zorniczeńka, Orkiestrze
OSP w Raczkach, paniom z Koła Gospodyń Raczkowskich, członkom Raczkowskiego Klubu Seniora
oraz młodzieży z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. Serdeczne podziękowania kieruję w
stronę osób wspierających swoją bezinteresowną pomocą działalność GOKu. Dziękuję wszystkim
uczestniczącym w imprezach, uroczystościach i zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Raczkach.
Aktualny tygodniowy rozkład zajęć realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach:
Poniedziałek:
16.00 – 18.00 – Zajęcia świetlicowe
16.00 – 19.00 – zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach dętych
19.00 – 21.00 – Próba Orkiestry Dętej OSP
Wtorek:
16.00 – 17.30 – Zajęcia taneczne - mażoretki / gr. młodsza/
17. 30 – 19.00 - Zajęcia taneczne - mażoretki / gr. starsza
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19.00 – 20.00 - Zajęcia taneczne – Zumba / wszyscy chętni
17.00 – 20.00 – Koło Gospodyń Raczkowskich / 1 wtorek mieś./
Środa:
16.00 – 17.00 – Zajęcia wokalne / gr. młodsza/
17.00 – 19.00 – Zajęcia wokalne / gr. starsza/
16.30 – 17.30 – Zajęcia muzyczne- nauka gry na gitarze/ gr. początkująca /
17.30 – 18.30 - Zajęcia muzyczne- nauka gry na gitarze /gr. śr. zaawansowana/
18.30 – 19.30 - Nauka gry na gitarze /gr. zaawansowana/
18.00 – 20.00 - Próba zespołu Gozdawa/
17.00 – 20.00 – Raczkowski Klub Seniora / 2 i 4 środa mieś./
Czwartek:
15.30 – 17.00 – Zajęcia plastyczne/gr. młodsza/
17.00 – 18.30 – Zajęcia plastyczne/gr. starsza/
16.00 – 17.00 – Zajęcia taneczne - mażoretki / gr. młodsza/
17. 00 – 18.00 - Zajęcia taneczne - mażoretki / gr. starsza
16.00 – 19.00 – zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach dętych
18.00 – 20.00 – Próba zespołu Raczkowiacy
19.00 – 21.00 – Próba Orkiestry Dętej OSP
Piątek:
16.00 – 18.00 – Zajęcia świetlicowe
16.00 – 18.00 – Zajęcia taneczne/ indywidualne/
17.00 – 19.00 – Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - próby
Sobota:
8.00 – 15.00 - Zajęcia muzyczne – nauka gry na pianinie, keyboardzie
17.00 – 19.00 – Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej- próby /
Dodatkowo działa pracownia komputerowa z darmowym dostępem do Internetu, która czynna
jest w dniach pracy GOK w godz. 12.00 – 18.00.
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ZAŁ.1) WYKAZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK W
RACZKACH W 2015 r.
STYCZEŃ
1) MUZYKA BYŁA, JEST I BĘDZIE- KONCERT NOWOROCZNY- 04.01.2015r. (niedziela);
sala kameralna GOK
Cykliczna impreza muzyczna o zasięgu lokalnym
W programie: W bogatym programie, na który składały się dawne i współczesne przeboje muzyki
klasycznej i rozrywkowej wystąpił duet skrzypcowy- Partita przy akompaniamencie Ewy ChomiczWysockiej. Muzycy uraczyli nas wspaniałymi utworami m.in. Johanna Straussa (ojca i syna) Scotta
Joplina, Errolla Garnera, Astora Piazzolli, Johanesa Brahmsa, Vittoria Montiego. Koncert był
prawdziwą muzyczną ucztą dla melomanów.
2) RACZKOWSKA SZOPKA NOWOROCZNA - widowisko teatralne w wykonaniu dzieci
i młodzieży z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - 18. 01. 2015r. (niedziela); sala
w domu parafialnym - współpraca z parafią w Raczkach i sołectwem w Małych Raczkach
Cykliczna impreza obrzędowo-teatralna o zasięgu lokalnym
Niedzielny wieczór 18 stycznia b. r. mieszkańcy gminy Raczki mogli spędzić na oglądaniu
Raczkowskiej Szopki Noworocznej w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej/ pod
kier. A. D. Halickiej/, która odbyła się na scenie Domu Parafialnego w Raczkach. Była to pouczająca
opowieść o narodzeniu Chrystusa w Betlejem, odegrana w konwencji współczesnej. Staramy się
corocznie, aby widowisko zaskakiwało, dlatego wykorzystujemy różne teatralne techniki
i środki przekazu. Przez półtorej godziny widzowie mogli oglądać spektakl zagrany na kilku
płaszczyznach, w których splatały się przywoływane rzeczywistości: historyczna, nadprzyrodzona
i teraźniejszość. Scenografia, muzyka i światło były tłem dla całego widowiska, ukazując prostotę
i ubóstwo stajenki, czystość i piękno nieba, gorącą atmosferę w piekle, przygotowania do świąt we
współczesnej rodzinie, atmosferę zakupów w hipermarkecie oraz przepych na dworze króla Heroda.
3) FERYJNY WIECZÓR INTEGRACYJNO- FILMOWY DLA MŁODZIEŻY – 27.01.2015r. –
(wtorek); sala kameralna GOK – współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej
4) KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DLA DOROSŁYCH – 31.01.2015r. –
(czwartek) – sala kameralna GOK – współorganizacja z Kołem Gospodyń Raczkowskich i
Raczkowskim Klubem Seniora
LUTY
5) TWÓRCZE FERIE W GOK – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży - 26.01. - 07.02. 2015r.współpraca ze Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach
Podczas ferii zimowych GOK zorganizował różnorodne zajęcia, uatrakcyjniające wolny czas dzieci,
które dostosowane były do grup wiekowych, celem zajęć było: ukazanie uczestnikom różnorodności
środków artystycznego wyrazu , stworzenie dzieciom możliwości osobistego kontaktu ze sztuką,
pomoc w organizowaniu czasu wolnego, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni
i nauka twórczego myślenia. W pierwszym tygodniu były to stałe zajęcia odbywające się w naszej
placówce, gdzie dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach:
- tanecznych – mażoretki
- tanecznych- Baby balet
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– rytmiczno – tanecznych
– tanecznych – Zumba
- wokalnych
- plastycznych
- muzycznych – nauka gry na gitarze i pianinie, instrumentach dętych
W drugim tygodniu ferii zorganizowaliśmy następujące zajęcia:
02.02. (poniedziałek)
- Zajęcia integracyjne - gry i zabawy
- Zajęcia ruchowe- Socatots- czyli maluszki w akcji
- Poranek z bajkami- seans filmu animowanego
03.02. (wtorek)
- Zajęcia rytmiczno – taneczne
- Zajęcia taneczne – mażoretki
- Kuchcikowo- zajęcia kulinarne
04.02. (środa)
- Plastusiowo - zajęcia plastyczne
- Wyspa gier - turniej gier planszowych
- Zabawy na śniegu
05. 02. ( czwartek)
- Zajęcia wokalne
- Baby balet
- Zajęcia rytmiczno – taneczne
06.02. (piątek)
- Poranek z bajkami- seans filmu animowanego
- Karnawałowe zapachy i smaki- warsztaty kulinarne – współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich
07.02. ( sobota)
- Zabawy na śniegu
- Zajęcia muzyczne – nauka gry na pianinie
- Podsumowanie zajęć
Oprócz powyższych zajęć była codziennie czynna pracownia plastyczna i komputerowa ze stałym
dostępem do Internetu.
6) ZIMOWE SPOTKANIE Z TEATREM- 02.02.2015r. ( poniedziałek); sala kameralna GOK
Organizacja spektaklu teatralnego o ”'Kaprysach królewny Kasi”, w wykonaniu Krakowskiego Teatru
Edukacji i Profilaktyki „Maska”. Spektakl przedstawiono w baśniowej, atrakcyjnej dla dzieci formie.
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Zarówno postaci występujące w bajce, a więc Królewna, Król i Królewicz, ich stroje, jak i cała
sceneria tworzyły typowy klimat, niezmiennie kojarzący się dzieciom z miłymi i łagodnymi bajkami.
Przedstawienie mówiło o grzeczności, dobrym wychowaniu i dobrych manierach. Pokazało dzieciom
jak ważne jest kontrolowanie własnych czynów i słów, jak miłe jest używanie czarodziejskich słów:
„przepraszam”, „proszę”, „dziękuję”.
7) SPOTKANIE Z FILMEM- wyjazd do kina „Iskra” w Augustowie - 03.02.2015r. ( wtorek)
Organizacja wyjazdu dla dzieci do kina „Iskra” w Augustowie na film animowany „ Pingwiny
z Madagaskaru”.
8) WIELKI BAL PRZEBIERAŃCÓW - 04. 02. 2015 r. ( środa); pomieszczenia GOK
Tego wieczoru GOK zapełnił się postaciami z krainy baśni i filmów. Rodzice i dzieci dołożyli wiele
starań aby zaprezentowane kreacje były niezwykłe, wyjątkowe i wzbudzały zachwyt wszystkich
uczestników balu. Ich pomysłowość ciągle nie zna granic. Na bal przybyły księżniczki, biedronki,
motyle, rycerze, piraci, elfy, wróżki, czarodzieje i inne magiczne stworzenia. Gorące, karnawałowe
rytmy i wesoła atmosfera towarzyszyły kilkugodzinnej zabawie, podczas której dzieci i starsi mieli
okazję potańczyć, a także wziąć udział w rozmaitych konkursach z nagrodami. Imprezę prowadziło 2
rycerzy i dama dworu, którzy zapraszali wszystkich do wspólnej zabawy. Był też miły moment na
wykonanie pamiątkowych fotografii. W przerwach między konkursami i zabawami dzieci były
zapraszane na słodki poczęstunek.
9) WARSZTATY PERKUSJI CIAŁA I RURKI BUM- BUM- 05- 06.02. 2015r. (czwartek,
piątek); pomieszczenia GOK
Warsztaty perkusji ciała i rurki bum-bum – przeznaczone były dla wszystkich grup
wiekowych, w których połączono rytm, ruch i melodię. Przy pomocy własnych ciał i wszelakich
technik wydawania dźwięków uczestnicy tworzyli różnego rodzaju rytmy, co w połączeniu
z melodiami śpiewanymi i wystukiwanymi na Bum Bum rurkach były zarówno miłym procesem
twórczym, jak i doskonałą zabawą. Warsztatom towarzyszyło wiele zabaw i technik otwierających,
rozluźniających i improwizacyjnych, co pozwoliło otworzyć się uczestnikom na grupę i zupełnie nowe
dźwięki. Do zajęć używane były wspomniane Bum Bum rurki ,czyli różnego rodzaju kolorowe rurki
o różnych dźwiękach, co w połączeniu z perkusją ciała daje możliwość aranżowania np. popularnych
utworów min. Michaela Jacksona. Prowadzenie K. Guzewicz.
10) NOC Z BAŚNIĄ w GOKu- 05 . 02. 2015r. (czwartek); pomieszczenia GOK
Ta forma zajęć ma już swoją roczną tradycję. W tą noc GOK tętni życiem do późnych godzin
nocnych, a co krok można było spotkać tajemnicze, baśniowe postaci. Zajęcia upłynęły bardzo
szybko, a wypełniły je różnorodne zabawy ruchowe, konkursy, kalambury, krzyżówki i słuchanie
baśni. Dzieci też przygotowały wspólną kolację. Celem tego spotkania było promowanie wartościowej
literatury dziecięcej i rozbudzenie w najmłodszych potrzeb czytelniczych oraz popularyzacja idei
głośnego czytania. Podczas Nocy z Baśniami wielką pomocą służyli nam wolontariusze z Gimnazjum
w Raczkach.
11) WIECZÓR FILMOWY W GOK DLA MŁODZIEŻY – 06.02.2015r. (piątek); sala
kameralna GOK
12) ZAPUSTY JAZZOWE – 13.02.2015r.( piątek)- sala kameralna GOK, współpraca z Kołem
Gospodyń Raczkowskich
W programie: koncert w stylu: funk i smooth jazz w wykonaniu zespół 48h, czyli kwartet w składzie:
Wojciech Wrona- gitara, Emil Mankiewicz- klawisze, Rafał Ostrowski- bas, Ignacy Ostaszewskibębny. Był to klimatyczny i kolorowy koncert. Oprócz kolorów, czyli autorskich utworów nazwanych
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kolorami muzycy zagrali standardy m.in. bardzo lubianych jazzowych tuzów: Ronniego Jordana, czy
Milesa Daviesa. Było gustownie, klubowo i za sprawą gospodyń raczkowskich- bardzo smacznie.
13) MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ -wieczór walentynkowy -14 .02.2015r.( sobota); sala
kameralna GOK
Cykliczna impreza muzyczno- integracyjna o zasięgu lokalnym
W programie: koncert utworów o tematyce miłosnej w wykonaniu młodych wykonawców
uczestniczących w zajęciach sekcji gitarowej w GOK prowadzonych przez p. Barbarę Bartoszewicz
oraz piękna poezja wybrana i wykonana przez młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej.
14) KARNAWAŁOWE OSTATKI- WIECZOREK DLA DOROSŁYCH -12.02.2015r. ( wtorek);
sala kameralna GOK – współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich
MARZEC
15) BABSKI WIECZÓR - GMINNY DZIEŃ KOBIET - 07.03. 2015r. (sobota) ; sala kameralna
GOK - współpraca z Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach oraz z Kołem Gospodyń
Raczkowskich
Cykliczna impreza integracyjna o zasięgu lokalnym
W programie: Na sali kameralnej pomimo tłumu i typowego kobiecego zamieszania, zabrzmiała
cudna muzyka, wykonana na akordeonie przez Ignacego Bukowskiego. Następnie pan wójt Andrzej
Szymulewski skierował życzenia do wszystkich zebranych kobiet i życzył wielu radosnych dni bez
zmartwień i trosk. Podczas tego wieczoru szczególnie wyróżniono panie z Koła Gospodyń
Raczkowskich, które obchodziły jubileusz 6 lecia swojego istnienia. Bogaty program artystyczny,
czyli Galerię Gwiazd rozpoczął występ dziecięcego zespołu „Grey”, działającego w GOK pod
kierunkiem Beaty Dołubizno, w którego repertuarze znalazły się piosenki nawiązujące do tematów
przyjaźni , miłości, marzeń. Następnie na scenie pojawiła się młodzież z Koła Młodych Przyjaciół
Ziemi Raczkowskiej, która w sposób zabawny opowiedziała o różnych typach kobiet. Z debiutanckim
popisem wystąpiła młodzieżowa grupa wokalno – instrumentalna „Zespół niespokojnych nóg”,
również działająca przy GOK, prowadzona przez Barbarę Bartoszewicz. Na spotkaniu gościliśmy
panią Magdalenę Wołowską- Rusińską- kierownika Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
która zaprezentowała album „Suwalczanki. Historie opowiedziane szeptem zachwytu” oraz pokaz
mody pt. „Prosto z międzywojennego żurnala- lata 20, lata 30” z udziałem pań z Grupy Rekonstrukcji
Historycznej „Garnizon Suwałki”. Na „deser” Marcin Halicki zaprezentował pokaz zdjęć pt.
„Raczkowianki na przedwojennej fotografii” (ze zbiorów Raczkowskich Archiwaliów). Spotkaniu
towarzyszyły niespodzianki w postaci losowania szczęśliwych numerków, za które można było
otrzymać różne fanty. Nie mogło obyć się bez słodkiego poczęstunku, który ufundował GOK,
a przygotowały panie z Koła Gospodyń Raczkowskich. Wszystko to przyczyniło się do uroczystego
uczczenia Święta Kobiet, które corocznie cieszy się dużym zainteresowaniem. Miła atmosfera, jaka
panowała podczas spotkania pozwoliła paniom na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków.
16) SPOTKANIE Z HISTORIĄ RACZEK- prezentacja zdjęć z albumu z czasów I wojny
światowej - 11.03. 2015r. (środa); sala kameralna GOK
Spotkanie historyczne, podczas którego zaprezentowano na cyfrowych slajdach unikatowy album
z czasów I Wojny Światowej ze zbiorów Marcina Turkowskiego z Augustowa. Wśród niemal dwustu
fotografii były również ujęcia z Dowspudy, Szkocji, Raczek, Puszczy Augustowskiej. Goście
zapoznali się ze wszystkimi zdjęciami w albumie oraz dokonali wspólnej szczegółowej analizy zdjęć
zrobionych w Dowspudzie latem 1915 r. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Raczek, ale byli też
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goście z Suwałk oraz gminy Bakałarzewo. Wśród gości był też Pan Tomasz Naruszewicz- historyk
oraz wójt gminy Bakałarzewo oraz historyk i pracownik Archiwum Państwowego w Suwałkach- Pan
Marek Sidor .
17) SPOTKANIE Z HISTORIĄ RACZEK- premiera filmu dokumentalnego pt. „Fotograficzna
pamięć. Historia Raczek z rodzinnych albumów”- 21. 03. 2015r. (sobota); sala kameralna GOK
W programie: premiera filmu dokumentalnego pt. „Fotograficzna pamięć. Historia Raczek
z rodzinnych albumów”. W filmie wykorzystano zdjęcia i historie opowiedziane przez Panie: Stefanię
Ćwikowską z Moczydeł, Teresę Taraszkiewicz z Rudnik, Wandę Chodkiewicz z Kuriank, Wandę
Czuper, Leokadię Chlabicz, Karolinę Zalewską z Raczek, Petronelę Olfier oraz państwo Faltyn
z Suchej Wsi. Ponad trzydziestominutowy film został nagrodzony wielkimi brawami, natomiast
młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej doceniła Oscarem twórców filmu: Marcina
Halickiego i Huberta Stojanowskiego.
Film zrealizowany był w ramach projektu „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty”
realizowanego w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem
realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.
18) ALE JAJA! - warsztaty ozdób wielkanocnych -21 i 28. 03.2015r.(soboty); pomieszczenia
GOK
Okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych, to szczególna okazja do poznawania przez dzieci
polskich tradycji świątecznych. Przez 2 soboty w naszym ośrodku odbywały się warsztaty plastyczne,
podczas których uczestnicy zgłębili tajniki przygotowywania świątecznych ozdób i dekoracji. Celem
spotkań było tworzenie okazji do poznawania tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz
zacieśnianie więzi emocjonalnych między uczestnikami warsztatów. Do wykonania pisanek
wykorzystaliśmy kolorowe cekiny i inne środki plastyczne. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze
przy brzmieniu świątecznych piosenek. Wszyscy świetnie się bawili, była to także doskonała okazja
do rozmowy. Wspólna zabawa i praca pozwoliła poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.
19) SPOTKANIE WIELKANOCNE - XI Gminny Konkurs na Pisankę, Stroik oraz wypieki
wielkanocne – wystawa pokonkursowa- 29.03. 2015r. (niedziela); sala kameralna i Galeria nad
Rospudą w GOK
Cykliczna impreza o zasięgu lokalnym
W programie: W Niedzielę Palmową w GOK w Raczkach zorganizowano po raz XI Spotkanie
Wielkanocne, które, jak co roku jest uroczystością rodzinną i radosną. Celem uroczystości było
rozstrzygnięcie konkursów, do których przystąpiło 80 uczestników, propagowanie tradycji
związanych ze świętami wielkanocnymi, popularyzacja sztuki ludowej i rękodzieła, integracja
mieszkańców. Spotkanie zainaugurowała klasa I b ze SP w Raczkach pod kierunkiem Pani Hanny
Wasilewskiej, która zaprezentowała inscenizację inspirowaną obrzędami ludowymi z okresu
Wielkanocy. Następnie zaprezentowała się klasa I a ze SP w Raczkach, która pod okiem Pani
Małgorzaty Taraszkiewicz przedstawiła inscenizację o tematyce wiosennej. Ponadto uczestnicy
Spotkania mieli okazję obejrzeć wystawę wielkanocną oraz wziąć udział w degustacji konkursowych
wypieków. Po przerwie ogłoszono wyniki Konkursu na Pisankę, Palmę i Wypieki Wielkanocne. Przy
ocenie prac plastycznych komisja brała pod uwagę pomysłowość prac, estetykę, technikę wykonania,
dobór materiałów, a przede wszystkim udział własny dzieci. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 39
prac ze SP w Raczkach, Wronowie, Kuriankach, Gimnazjum w Raczkach oraz dorosłych.
Zwycięzcom wręczyliśmy dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom przyznano dyplomy
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i słodkie niespodzianki. Do Konkursu Kulinarnego” Wypieki Wielkanocne” przystąpiło 13
uczestników. Komisja oceniła wypieki i przyznała nagrody .
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie
konkursami, piękne rękodzieła i przepyszne wypieki! Składamy serdeczne podziękowania rodzicom
i nauczycielom za rozpropagowanie konkursów i zachęcanie młodego pokolenia do kultywowania
dawnych tradycji.
20) WIELKANOC! WIELKANOC! -Gminny Konkurs recytatorski – 29.03.2015r. (niedziela) –
sala kameralna GOK
Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych do Konkursu przystąpiło 28 uczestników ze szkół
podstawowych naszej gminy. Prezentowane utwory komisja konkursowa oceniała pod względem
następujących kryteriów: dobór repertuaru, dykcja, stopień opanowania pamięciowego tekstu, środki
ekspresji w interpretacji utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali nagrody i dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy za udział i drobne upominki.
21) ŚWIĄTECZNE ZGRUPOWANIE POW – 27- 29. 03. 2015r. (piątek, sobota, niedziela);
pomieszczenia GOK w Raczkach
W dniach 27-29 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach odbyło się Świąteczne zgrupowanie
szkoleniowe POW. Podczas tego pobytu odbyła się także rekrutacja zainteresowanych wstąpieniem do
organizacji.
KWIECIEŃ
22) AKCJA „CZYSTA ROSPUDA 2015” – 18. 04.2015r. (sobota) - VI edycja sprzątania szlaku
kajakowego rzeki Rospudy i jej otoczenia
Cykliczna akcja ekologiczna o zasięgu ponadlokalnym
VI edycja „Akcja- czysta Rospuda”, czyli zorganizowane sprzątanie Doliny Rzeki Rospudy.
W sprzątaniu wzięło udział niemal 90 osób. W akcji uczestniczyli: dzieci i młodzież ze SP oraz
Gimnazjum w Raczkach, Oddział POW Raczki, osadzeni i opiekunowie z Aresztu Śledczego
w Suwałkach, strażacy z OSP Raczki, wędkarze z Koła Wędkarskiego Rak Raczki, lokalne firmy
turystyczne oraz miłośnicy rzeki Rospudy. Zebraliśmy w sumie ponad 2 tysiące litrów śmieci. Wodą
pokonaliśmy ok. 20 kilometrów i cieszy fakt, że śmieci pozostawianych przez turystów, jak i dzikich
wysypisk jest coraz mniej. Po wykonaniu zadania uczestnicy wzięli udział we wspólnym posiłku
zorganizowanym przez GOK.
23) WIECZÓR FILMOWY W GOK DLA MŁODZIEŻY – 18.04.2015r. (piątek); sala
kameralna GOK
MAJ
24) WITAJ MAJOWA JUTRZENKO –GMINNY PIKNIK MAJOWY z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja – 03. 05. 2015r. (niedziela) – scena i skwer przy GOK w Raczkach
Cykliczna patriotyczno- muzyczna impreza o zasięgu lokalnym
W programie: Z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja GOK w Raczkach zorganizował
Piknik Majowy. Pogodna aura, wiosenne promienie słońca oraz … doskonałe humory – oto co
towarzyszyło uczestnikom imprezy. Witając majową jutrzenkę i prosiliśmy, aby tak jak przed laty,
świeciła polskiej krainie, zastanawialiśmy się czym jest dla nas Ojczyzna. Wspólne świętowanie
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pozwoliło nam na nowo odczytać i zrozumieć wartość Ojczyzny, wolności, a nade wszystko potrzeby
bycia patriotą. Jakże dobrze rozumiał ten obowiązek Ojciec Święty Jan Paweł II, który mówił:
„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego
ma prawo do miłości szczególnej”. Tegoroczne obchody tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą
w intencji Ojczyzny z udziałem gminnych i powiatowych władz samorządowych na czele ze starostą
powiatu suwalskiego panem Szczepanem Ołdakowskim i wójtem gminy Raczki panem Andrzejem
Szymulewskim oraz przedstawicieli oświaty, straży pożarnej, bankowości, lokalnych przedsiębiorców.
Po mszy odbył się przemarsz patriotyczny mieszkańców w towarzystwie Raczkowskiej Orkiestry
Dętej i mażoretek pod Pomnik Upamiętniający Poległych w Obronie Ojczyzny, gdzie wójt gminy
Raczki, przewodniczący rady gminy oraz dyrektor GOK w imieniu społeczności gminy złożyli
kwiaty. Dalszą część uroczystości, która odbyła się na skwerze przed GOKiem rozpoczęła Orkiestra
odegraniem hymnu państwowego. Następnie sekcja raczkowska Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych wypuściła gołębie symbolizujące pokój i przyjaźń, wójt gminy Raczki wygłosił
przemówienie. Chcąc w radosny sposób uczcić Święto Konstytucji 3 Maja młodzież z Koła Młodych
Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej zaprosiła uczestników uroczystości do wspólnego zatańczenia
poloneza. Uświetnieniem spotkania były także występy artystyczne zespołów Lilt i Lilki (mażoretki),
Gokstar i Zumba (taniec współczesny) oraz zespołów wokalnych Grey, Gozdawa i Raczkowiacy. Jak
na piknik przystało nie zabrakło również atrakcji rekreacyjnych, gier i zabaw dla najmłodszych,
a także stoisk ze słodyczami i domowymi wypiekami gospodyń raczkowskich. Organizatorzy Pikniku
dziękują wszystkim za udział oraz za wszelką pomoc przy organizacji.
25) WIELKA WOJNA. DOWSPUDA I OKOLICA 100 LAT TEMU – wystawa historyczna- 03.
05. 2015r. (niedziela); Galeria nad Rospudą w GOK w Raczkach
Uroczyste otwarcie wystawy historycznej „ Wielka Wojna. Dowspuda i okolica 100 lat temu”. Na
wystawie wyeksponowano kilkadziesiąt zdjęć z unikatowego pierwszowojennego albumu ze zbiorów
Pana Marcina Turkowskiego.
Wystawa współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
26) Udział zespołu tanecznego LILT z GOKu w Raczkach w VI Ogólnopolskim Festiwalu Tańca
FOCUS 2015 - 09. 05. 2015r. (sobota)- Augustów
Festiwal skupia miłośników i pasjonatów tańca prezentujących różne style taneczne. W tym roku
zaprezentowały się 63 grupy i formacje taneczne z całego kraju. Zespół LILT z naszego GOKu zajął II
miejsce w kategorii: Inne formy tańca.
27) MIJAJĄ LATA ZOSTAJĄ PIOSENKI I WSPOMNIENIA – koncert zespołów i kapel
ludowych – 17. 05. 2015r. (niedziela); skwer przy GOK w Raczkach- współorganizacja
z zespołem Raczkowiacy
Cykliczna muzyczno - integracyjna impreza o zasięgu ponadlokalnym.
Tegoroczne spotkanie zespołów miało charakter piknikowy, uczestniczyły w nim zaprzyjaźnione
zespoły ludowe i kapele z okolicznych gmin. Wśród grona gości przybyłych na uroczystość byli m.
in.: Wójt Gminy Raczki – Pan Andrzej Szymulewski , przewodniczący Rady Gminy- Lech Ludwig,
przedsiębiorcy, radni i mieszkańcy Raczek i okolic.
28) SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE NAD JEZIOREM BOLESTY -23.05.2015r.
(sobota)- jezioro Bolesty
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Zawody spławikowe o Puchar Prezesa LGR "Pojezierze Suwalsko- Augustowskie" zwyciężył
Pan Arnold Hościłło z Olecka. Tuż za nim uplasował się Pan Mieczysław Kaczanowski z koła RAK
Raczki, który złowił również największą rybę. Na ostatnim miejscu podium znalazł się Pan Jerzy
Rynkiewicz (Olecko). Zawody w klasyfikacji juniorów wygrał Paweł Galicki. Po zawodach wójt
Gminy Raczki- Pan Andrzej Szymulewski oraz wiceminister zdrowia i zarówno prezes LGR- Pan
Cezary Cieślukowski dokonali oficjalnego otwarcia terenu wypoczynki i rekreacji nad jeziorem
Bolesty. Po części sportowej i oficjalnej wędkarze i goście bawili się przy biesiadzie wędkarskiej.
Zawody zrealizowane były w ramach projektu „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty”
realizowanego w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem
realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.
29) SPOTKANIE Z HISTORIĄ RACZEK- promocja albumu pt. „Fotograficzna pamięć.
Historia Raczek z rodzinnych albumów”- 30.05. 2015r.(sobota); sala kameralna GOK
W programie: promocja albumu pt. „Fotograficzna pamięć. Historia Raczek z rodzinnych albumów”,
projekcja filmów dokumentalnych o Raczkach autorstwa Huberta Stojanowskiego oraz poczęstunek.
Ponad 200 najstarszych fotografii pozyskanych do Raczkowskich Archiwaliów znalazło się
w albumowym, drukowanym wydaniu. Zdjęcia opisane są w poszczególnych rozdziałach: Czas
zaborów, Wielka Wojna, Międzywojnie, II Wojna Światowa. Osoby, które przybyły na spotkanie
otrzymały album.
Album realizowany był w ramach projektu „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty”
realizowanego w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem
realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”.
30) MAMA, TATA, DZIADKOWIE I JA-GMINNO -PARAFIALNY FESTYN RODZINNY31.05.2015r. - ogrody parafialne w Raczkach, współpraca z Akcją Katolicką i Radą Parafialną
przy parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach
Cykliczna rodzinna impreza plenerowa z programem artystyczno - rekreacyjnym – o zasięgu
lokalnym
W programie:
11.00- msza święta
12.30 - Marsz dla życia i rodziny
12.45 - Rozpoczęcie Festynu
13.00- blok estradowy- występy artystyczne dzieci, młodzieży i dorosłych skupionych przy GOK
w Raczkach oraz ze SP w Raczkach
15.00 – wspólna koronka do miłosierdzia Bożego
15.15 – scenka misyjna – SP w Raczkach
15.30- rozstrzygnięcie Konkursu na najsmaczniejsze ciasto
15.40 - blok gier , zabaw i rodzinnych konkurencji sportowych - oraz blok drużynowych konkurencji
sportowych o Puchar Proboszcza z nagrodą specjalną.
17.00- zabawa taneczna z zespołem Raczkowiacy
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W trakcie Festynu rozegrane także były mecze siatkówki, w których kawalerzy zmierzyli się
z kawalerowie z żonatymi, panny z mężatkami. Za wzięcie udziału w dowolnej konkurencji, bez
względu na wynik końcowy, każdy zawodnik otrzymał los, biorący udział w losowaniu nagrody
głównej! Ponadto imprezie towarzyszyły : stoiska gastronomiczne z domowym jadłem, ze słodyczami,
zabawkami, rękodziełem, zaczarowane buźki– czyli pracownia dziecięcego makijażu, stoisko dla
malucha z różnymi atrakcjami typu: suchy basen z piłeczkami, stoisko balonowych ludzików oraz
inne niespodzianki.
31) Udział zespołu tanecznego LILT z GOKu w Raczkach w Międzynarodowych Prezentacjach
Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek- POM-PA 2015- 31. 05. 2015r. (niedziela)Białystok
Podczas Międzynarodowych Prezentacji Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek- POMPA 2015 zaprezentowały się łącznie 32 zespoły z województwa podlaskiego i Białorusi, Czech
i Ukrainy. Swoje umiejętności pokazały zarówno na estradzie, jak również podczas uroczystej
defilady, połączonej z konkursami: baton i pompon. Zespół Lilt zdobył I miejsce w dwóch
kategoriach: Baton Formacje Juniorki/ Seniorki oraz Baton Duo/ Trio Juniorki/ Seniorki.
CZERWIEC
32) KRÓLEWNA ŚNIEŻKA- czyli DZIEŃ DZIECKA Z TEATREM w GOK - 02.- 06. 2015r.
(wtorek); sala kameralna GOK
Z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy dzieci w wieku od 3 do 103 lat na widowisko teatralne „Królewna
Śnieżka” w wykonaniu młodych artystów z kl. I a SP w Raczkach, przygotowanych przez Małgorzatę
Taraszkiewicz. Widowisko było barwne i pokazane w ciekawy sposób. Akcja kipiała humorem oraz
wesołymi piosenkami. Dzieci ubrane w piękne kostiumy były dumne, bo mogły wystąpić przed
swoimi rodzicami i przyjaciółmi. Po widowisku odbyła się wspólna zabawa taneczna.
33) ZESPÓŁ RACZKOWIACY Z WIZYTĄ NA LITWIE -6-7 - 06. 2015r. (sobota, niedziela)
W dniach 6-7 czerwca 2015r.na zaproszenie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan Oddział ZPL Lauda
zespół Raczkowiacy przebywał na Litwie, reprezentując naszą gminę. Celem wyjazdu było wzięcie
udziału w XIII Festynie Kultury Polskiej "Znad Issy" w Kiejdanach oraz II Festiwalu Kultury Polskiej
w Poniewieżu. Oba wydarzenia zgromadziły licznych uczestników. Byli śpiewacy z Polski, Łotwy
i Litwy. Śpiewy i muzykowania w kościołach, na placach i na ulicach, podczas barwnych korowodów
oraz na scenie.
34) SPOTKANIE Z GRUPĄ WOLONTARIUSZY Z ROSJI - 15.06.2015r. ( poniedziałek); GOK
i Raczkowski Dom Regionalny- współpraca ze Stowarzyszeniem Integracja w Suwałkach
Organizacja spotkania dla uczestników realizowanego przez Stowarzyszenie Integracja w
Suwałkach projektu pt. Wolontariat - szkoła aktywności społecznej . Przedmiotem projektu jest
przygotowanie nauczycieli do upowszechniania idei wolontariatu w Rosji, aktywizacji młodzieży
i organizowania działalności wolontariackiej w szkołach i środowisku lokalnym. Podczas wizyty
studyjnej przekazaliśmy uczestnikom projektu nasze doświadczenia i dobre praktyki z zakresu działań
wolontariackich w różnych obszarach życia społecznego.
35) SKĄD NASZ RÓD-ZAJĘCIA W RACZKOWKIM DOMU REGIONALNYM- 17.06.2015r.
(środa); Raczkowski Dom Regionalny
W zajęciach uczestniczyły dzieci klas I-III SP w Filipowie. Celem zajęć było przybliżenie historii
małej ojczyzny, pokazanie dnia codziennego przodków, narzędzi i sprzętu użytku codziennego sprzed
lat.
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36) WARSZTATY BIAŁEGO ŚPIEWU-zajęcia wokalne-18,19,20. 06.2015r. (czwartek, piątek,
sobota); pomieszczenia GOK
W programie: warsztaty białego śpiewu, podczas których uczestnicy poznali pieśni
z Sejneńszczyzny, okolic Augustowa i Suwałk. Zajęcia bazowały na ćwiczeniach z emisji głosu (praca
nad tembrem, artykulacją, wydobyciem, wzmocnieniem i nośnością głosu,) ruchowych i oddechowych
oraz nad współbrzmieniem w grupie. Zajęcia poprowadziła Julita Charytoniuk, która jest
kulturoznawcą, śpiewaczką i etnografką. Realizuje projekty edukacyjne i badawcze, m.in. ze
Stowarzyszeniem Dziedzictwo Podlasia. Dokumentuje pieśni podlaskie, jednocześnie ucząc się ich
bezpośrednio od wiejskich wykonawców, których również zaprasza do współpracy przy warsztatach
i nagrywaniu płyt (np. "Pieśni z Kożyna", "Ludowe pieśni religijne z Podlasia"). Liderka białostockiej
grupy Południce. Śpiewa w spektaklu „Olmany Interludium” opartym na pieśniach z Polesia oraz
w suwalskim zespole Otako. Tegoroczna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(w dziedzinie twórczości ludowej) oraz Prezydenta Miasta Białegostoku. Gościem specjalnym była
Stanisława Czuper – śpiewaczka ur. w 1936 r. z Wysokiego k/Raczek, założycielka zespołu
„Zorniczeńka”.
Warsztaty zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt
nosił tytuł „Pieśni Suwalszczyzny i Podlasia”. Jego głównym celem było gromadzenie, badanie a
przede wszystkim umieszczenie w obszarze żywej praktyki wykonawczej pieśni z Podlasia
i Suwalszczyzny.
37) WIECZÓR FILMOWY W GOK DLA MŁODZIEŻY – 19.06.2015r. (piątek); sala
kameralna GOK, współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
38) CO NAM W DUSZY GRA – koncert dzieci uczestniczących w zajęciach artystycznych
organizowanych przez GOK -20.06.2015r.(sobota); sala kameralna GOK
Cykliczna- integracyjna impreza o zasięgu lokalnym
W programie: podsumowanie zajęć artystycznych w GOK w Raczkach w kończącym się sezonie
artystycznym, na które zaproszeni byli także rodzice. Każdy uczestnik spotkania otrzymał
podziękowanie za udział w zajęciach artystycznych oraz za wkład włożony w promocję życia
kulturalnego naszej gminy. Słowa uznania skierowane były także do instruktorów, którzy
z zaangażowaniem prowadzili całoroczne zajęcia oraz do rodziców za wspieranie i motywowanie
dzieci do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Największą atrakcją spotkania były z pewnością
specjalne prezentacje artystyczne grup ćwiczących w GOK. Swoje taneczne umiejętności
zaprezentowały zespoły taneczne, przedstawiciele zajęć gitarowych oraz dzieci uczące się gry na
pianinie. Na wyróżnienie zasłużyły dziewczęta z mażoretkowego zespołu LILT, które z sukcesami
uczestniczą w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach tanecznych. Na zakończenie tego
spotkania wystąpiły uczestniczki warsztatów białego śpiewu. Wszyscy byli pod wrażeniem pięknych
występów, które pokazały, że uczestnicy naszych zajęć nie próżnują. Po prezentacjach był czas na
słodki poczęstunek, rozmowy i wspólną zabawę.
39) SKĄD NASZ RÓD-ZAJĘCIA W RACZKOWKIM DOMU REGIONALNYM- 22.06.2015r.
(poniedziałek); Raczkowski Dom Regionalny
W zajęciach uczestniczyła młodzież klas II- III SP w Wieliczkach. Celem zajęć było przybliżenie
historii małej ojczyzny, pokazanie dnia codziennego przodków, narzędzi i sprzętu użytku codziennego
sprzed lat.
40) XI PALINOCKA W RACZKACH- 28. 06. 2015r. (niedziela) ;plaża nad Rospudą
w Raczkach
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W programie:
- warsztaty wicia wianków
- koncert Pawła Grupkajtysa- mistrza cymbałów wileńskich
- „Suwalska Palinocka”- koncert Suwalskiego Chóru Kameralnego VIVA MUSICA - dyrygent
Grzegorz Bogdan oraz Nieformalnej Grupy Śpiewaczej pod kierunkiem Anny Szafranowskiej
- koncert zespołu FREAKIN RUDEBOYS
- ogłoszenie wyników Konkursu na Najpiękniejszy Wianek
- „Komum ja kwiateczki rwała”- widowisko obrzędowe, w którym główne role zagrały woda,
powietrze, światło, dźwięk i… dziewczęta z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - pod kier.
Anny Doroty Halickiej
- FIRESHOW- Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
- Koncert zespołu ROMANTYK
- Dyskoteka pod gwiazdami- prowadzenie Szymon Kozicz
Ponadto imprezie towarzyszyły: szałas zielarki z magicznym napojem miłości, atrakcje
rekreacyjne i stoiska gastronomiczne.
Patroni medialni: Suwalki24.pl, Suwalki.info, Niebywałe Suwałki.
LIPIEC
41) DZIECIAKI Z NASZEJ PAKI- zajęcia wakacyjne w GOK – 29.06- 10.07.2015r., współpraca
ze Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach, przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych; plener, wycieczki i pomieszczenia GOK
Podobnie, jak w latach ubiegłych GOK we współpracy ze Świetlicą Profilaktyczną i przy wsparciu
finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotował dla dzieci
bogaty program 2- tygodniowych bezpłatnych zajęć wakacyjnych. Zadbaliśmy, aby dzieci ten czas
spędziły w sposób bezpieczny, aktywny i twórczy. Zorganizowaliśmy spotkanie z pracownikiem PIP
w Suwałkach oraz funkcjonariuszem Policji, którzy przeprowadzili pogadankę o bezpiecznym
spędzaniu wakacji. Były wędrówki, spotkania i wywiady z ciekawymi ludźmi, podchody, wiele
zabaw, gier i konkursów. Nie mogło obyć się bez spotkania z muzyką. Zaproszeni goście – muzycynauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie wprowadzili wszystkich w świat muzyki,
wykonanej w duecie: flet i pianino. W kolejne dni odwiedzili nas animatorzy zabaw z Białegostoku,
którzy przygotowali wiele ciekawych gier, zabaw, konkursów. Wśród nich znalazły się m.in. zabawy
z chustą Klanza, tor przeszkód, gdzie dzieci uczyły się kręcić hula – hop, strzelać z łuku i procy, łowić
ryby, jeździć na magicznych wrotkach. Rozegrały też wyścigi szczurów i walki sumo, ćwiczyły
cyrkowe sztuczki i spotkały się z Myszką Minnie. Wielu emocji i radości dostarczyła wycieczka do
Jurajskiego Parku Dinozaurów w Jurowcach, gdzie z przewodnikiem zwiedziliśmy Muzeum Dziejów
Ziemi. Kolejnego dnia odwiedziliśmy … książki w Bibliotece Publicznej w Raczkach. Pani kierownik
opowiedziała o pracy w bibliotece i zachęcała do korzystania z bogatych zbiorów bibliotecznych.
Oczywiście nie mogło obyć się bez czytania w bibliotece. Po spotkaniu z książkami wybraliśmy się do
kina Iskra w Augustowie, gdzie obejrzeliśmy animowany film „Minionki”. Kolejnego dnia przyjechał
do nas Wilk i Zając z teatru ART-RE z Krakowa ze spektaklem teatralnym. Ostatnim punktem zajęć
wakacyjnych był trzydniowy biwak w gościnnym gospodarstwie agroturystycznym w Jaśkach,
w którym wzięła udział młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.
42) JUBILEUSZ 25 LECIA ZESPOŁU ZORNICZEŃKA – 19. 07. 2015r; szkoła we Wronowie,
współpraca z zespołem Zorniczeńka i dyrekcją SP we Wronowie
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W dniu 19 lipca br. zespół śpiewaczy Zorniczeńka z Wysokiego obchodził Jubileusz 25-lecia
działalności artystycznej. Z tej okazji odbyła się niezwykle wyjątkowa i piękna uroczystość, którą
zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej we Wronowie. Była to znakomita okazja do wspomnień,
prezentacji dorobku artystycznego Zespołu, występów wokalno-instrumentalnych zaprzyjaźnionych
z Zorniczeńką zespołów i kapel oraz wyrażenia gratulacji i podziękowań za wkład w upowszechnianie
tradycji ludowej, rozwój kultury regionalnej i promowanie lokalnej swojskości. Zespół tradycyjnej
muzyki ludowej „Zorniczeńka” z Wysokiego jest najstarszym zespołem śpiewaczym Gminy Raczki
i jednym z najstarszych zespołów śpiewaczych w naszym regionie. Zespół powstał z inicjatywy pani
Stanisławy Czuper, a początki jego istnienia związane są z pierwszym występem na scenie Pani
Stanisławy, które miało miejsce w 1990 roku na Suwalskim Jarmarku Folkloru w Węgorzewie.
Śpiewacy nawiązują do przeszłości, kultywują i prezentują najlepsze tradycje muzyki i pieśni ludowej,
wykonując pieśni, przyśpiewki Suwalszczyzny w tradycyjnej, czystej formie, wydobyte z przekazu
pokoleniowego. Są to pieśni weselne, kolędy i pastorałki, wielkopostne, siewne, żniwne, przygodne
i inne. Zespół dał kilkaset koncertów, brał udział w przeglądach i konkursach, zdobywając nagrody
i wyróżnienia. W 1998 r. reprezentował nasz region na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, gdzie dokonał nagrań dla Radiowego Centrum Kultury Ludowej
Polskiego Radia. W 2004 r. zdobył II miejsce w Prezentacjach Tradycji Ludowych Województwa
Podlaskiego w Wysokiem Mazowieckiem oraz w 2007 r. zajął II miejsce w Festiwalu Muzyki
Ludowej „Dawne pieśni- młode głosy” w Waniewie. Liderka zespołu – Stanisława Czuper jest jedną
z najwybitniejszych śpiewaczek ludowych Suwalszczyzny oraz animatorką lokalnej tradycji
śpiewaczej. Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Po raz pierwszy wystąpiła na scenie
w 1990 roku na Suwalskim Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, gdzie zdobyła I nagrodę w kategorii
śpiewaków ludowych. Zwycięstwo otworzyło Jej drogę do uczestnictwa w Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, w którym uczestniczyła pięciokrotnie. W 1991 roku
rozsławiła Suwalszczyznę, zdobywając tam najwyższą nagrodę – Złotą Basztę, w kategorii solistów
i śpiewaków, w 2006 r. w tej samej kategorii wyśpiewała I nagrodę, a w 2010 roku zdobyła III
nagrodę. W 2014 roku Pani Stanisława została uhonorowana Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze
Gloria Artis przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród gości na
Jubileuszu znaleźli się przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych w osobach:
starosty powiatu suwalskiego- pana Szczepana Ołdakowskiego i pani Anny Micielicy, wójta gminy
Raczki – pana Andrzeja Szymulewskiego i przewodniczącego rady gminy- pana Lecha Ludwiga,
pracowników SOK – Anny Augustynowicz i Mirosława Nalaskowskiego, dyrektor SP we Wronowiepani Marty Jaworowskiej, przyjaciół i sympatyków Zorniczeńki oraz następujące zespoły i kapele:
Pogranicze z Szypliszk, Lipsk z Lipska, Zajączkowiaki i Bakałarz z Bakałarzewa, Gozdawa
i Raczkowiacy z Raczek, Rominczanie z Dubeninek, Jaćwież z Jeleniewa, Znaroku i Przeroślaki
z Przerośli, Rospuda i Onegdaj z Filipowa. Po wspólnym wysłuchaniu krótkiej opowieści o powstaniu
i działaniu Zespołu gratulacjom i życzeniom kierowanym w stronę Jubilatów nie był końca.
Członkowie zespołu za swą determinację i mozolną pracę włożoną na rzecz popularyzacji polskiego
folkloru otrzymali listy gratulacyjne, podziękowania, kwiaty i upominki okolicznościowe oraz
życzenia wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów i zapału do dalszej tak pięknej działalności.
Następnie odbyła się uroczysta msza święta polowa w intencji Zorniczeńki i osób uczestniczących
w Jubileuszu, którą celebrował ksiądz proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
w Janówce- duszpasterz rolników. Po mszy odbyły się prezentacje zespołów i kapel, a po części
oficjalnej zaprosiliśmy na wspólny obiad oraz zabawę „na ludową nutkę”. Zespół Zorniczeńka oraz
Dyrektor GOK dziękują wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Jubileuszu.
SIERPIEŃ
43) PLENEROWY SEANS FILMOWY – 08.08. 2015r. (sobota), współpraca z DKF Kinochłon z
Augustowa oraz Starostwem Powiatowym w Suwałkach, Kołem Gospodyń Raczkowskich; teren
przy kordegardzie w Dowspudzie
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W dniu 8 sierpnia zainaugurowaliśmy Pacową Akademię Cultury- PAC. Przy współpracy z DKF
Kinochłon z Augustowa oraz Starostwem Powiatowym w Suwałkach zorganizowaliśmy
w Dowspudzie, pod zabytkowym budynkiem odrestaurowanej kordegardy, plenerowy pokaz
amatorskich filmów dokumentalnych. Oprócz filmu Hubereta Stojanowskiego- pt. Rospudzenie.
O rzece... oraz Fotograficzna pamięć. Historia Raczek z rodzinnych albumów, wyświetliliśmy
znakomity film „Cząstka Podlasia”. Cieszy fakt, że seans cieszył się wielkim zainteresowaniem.
44) MUZYCZNE LATO NAD ROSPUDĄ – 16.08. 2015r. (niedziela); teren plaży gminnej nad
Rospudą w Raczkach
W programie odbyły się koncerty zespołów: InFactor, Fri Stejdż Bend, Buka, Organek.
Jako pierwsi na scenie wystąpili artyści z zespołu InFactor, którzy zagrali znane i lubiane
utwory zespołów Kombi czy Pectus, potem w klimat rocka publiczność przeniósł suwalski zespół Fri
Stejdż Bend z żywiołowym frontmanem - Pawłem Bydelskiem. Następnie gitary i perkusję zastąpił
stół DJ-a. Na scenę wyszedł wyczekiwany głównie przez młodzież raper Buka. W stawianiu rymów
towarzyszył mu Skor. Gwiazdą wieczoru nad Rospudą był krajan, absolutne top vintage rocka
w Polsce – Tomek Organek. Sukcesy pochodzącego z Raczek artysty trudno zliczyć. Dość nadmienić,
że grał z Waglewskim, w Męskim Graniu, na Woodstocku. Imprezie towarzyszyły konkursy, stoiska
gastronomiczne i atrakcje rekreacyjne. Patroni medialni: Radio 5, Suwalki24.pl, Suwalki.info,
Niebywałe Suwałki.
45) WARSZTATY- STYLIZACJA I KREOWANIE WIZERUNKU- 25 i 26. 08. 2015r. (wtorek,
środa); pomieszczenia GOK
Zajęcia zorganizowano dla młodzieży, która na co dzień jest związana z działalnością GOK.
Uczestniczki posłuchały i zobaczyły na czym polega działanie stylisty oraz proces tworzenia stylizacji
do sesji zdjęciowej, otrzymały wskazówki dotyczące doboru kolorów i makijażu do typu urody. Brały
udział w procesie projektowania i stylizacji mody, kompozycji, koloru i makijażu. Same spróbowały
sił jako stylistki. Pracowały nad całościową stylizacją dobierając odpowiednie makijaże i fryzury do
sesji zdjęciowej. Na zakończenie wcieliły się w rolę modelek, aby sfotografować swoje dzieła. Zajęcia
były pełne kreatywnych działań.
46) ZUMBA POD CHMURKĄ NA ZAKONCZENIE WAKACJI -28.08.2015r.; scena letnia
i teren przy GOK w Raczkach
Wakacje zakończyliśmy na wesoło, organizując Zumbę pod chmurką. W imprezie wzięły udział osoby
lubiące ten sposób aktywnego odpoczynku. Zumba to połączenie elementów tańców
latynoamerykańskich z fitnessem. Ćwiczyć może każdy niezależnie od wieku, zarówno dziewczynki
w wieku 10 lat jak i panie po „szśćdziesiątce”. Nie trzeba się uczyć kroków, bo tu chodzi przede
wszystkim o dobrą zabawę. Maraton zorganizowany był we współpracy z instruktorem zajęć
tanecznych w GOKu w Raczkach Salomeą Bierdziwską.
WRZESIEŃ
47) DOŻYNKI POWIATOWO- GMINNE- 06.09.2015r. (niedziela)- współorganizacja ze
Starostwem Powiatowym w Suwałkach; boisko szkolne w Dowspudzie
6 września w Dowspudzie rolnicy powiatu suwalskiego świętowali zakończenie żniw i uczestniczyli
w Święcie Plonów. Uroczystości Powiatu Suwalskiego i Gminy Raczki rozpoczęła msza święta
polowa, celebrowana przez proboszcza Parafii Trójcy Przenajświętszej w Raczkach – księdza Henryka
Polkowskiego. We mszy uczestniczyli rolnicy i mieszkańcom regionu, posłowie, przedstawiciele
władz samorządowych szczebla wojewódzkiego i lokalnego, przedstawiciele instytucji rolniczych,
służb mundurowych. Po uroczystej mszy odbył się obrzęd dożynkowy oraz symboliczne dzielenie się
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chlebem. Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo E. i R. Kwiatkowscy z Sidor. W części
oficjalnej Zarząd Powiatu w Suwałkach uhonorował wyróżniających się rolników z powiatu
suwalskiego pamiątkowym medalem im. gen. hr. Ludwika M. Paca za osiągnięte w gospodarstwie
wyniki produkcyjne oraz za wyróżniającą się w swoim środowisku postawę społeczną.
Tradycyjnie rozstrzygnięto także Konkurs na Wieńce Dożynkowe, w którym jury oceniło 23 prace.
Ponadto podczas tegorocznych dożynek odbyły się eliminacje do 50. Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Wykonawcy eliminacji zapewnili oprawę artystyczną Święta
Plonów. Duże zainteresowanie wśród uczestników imprezy budził jarmark jadła, rzemiosła
i rękodzieła, wystawy maszyn rolniczych, pokazy zwierząt hodowlanych oraz atrakcje dla
najmłodszych.
48) WARSZTATY ANIMACJI KULTURY - 12 i 13 09.2015r. (sobota i niedziela);
pomieszczenia GOK
Podczas warsztatów przygotowywaliśmy uczestników do animacji społecznej przez kulturę.
Odbiorcy wzięli udział w dwóch częściach szkoleń, podczas których mieli szansę nauczyć się pracy
w grupie oraz docenić siłę twórczej współpracy. Warsztaty dały możliwość rozwoju zawodowego
i osobistego. Celem głównym warsztatów było przygotowanie animatorów do stymulowania lokalnej
aktywności mieszkańców oraz wspierania i wykorzystywania tej aktywności dla dobra różnych
środowisk. Warsztaty prowadziła M. Falińska z Centrum Zabawy i Nauki „Inny Świat”.
49) (U)TRACONE DZIEDZICTWO-POWIATOWE OBCHODY EUROPEJSKICH DNI
DZIEDZICTWA- 19-20.09.2015r. współpraca ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach;
pomieszczenia GOK, COT- kordegarda w Dowspudzie
Powiat suwalski po raz szósty zorganizował powiatowe obchody Europejskich Dni Dziedzictwa.
Tegoroczne EDD odbywały się pod hasłem (U)Tracone dziedzictwo. Były one zintegrowane
z otwarciem Centrum Obsługi Turysty w Dowspudzie, mieszczącego się w odnowionej kordegardzie.
W ramach dwudniowych wydarzeń, zarówno w Dowspudzie, jak i w Raczkach, uczestnicy mogli
skorzystać z wielu atrakcji. W ramach współpracy Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach
zorganizował:
- wystawę historyczną „Wielka Wojna. Dowspuda i okolica 100 lat temu”, opartą na fotografiach
z albumu Marcina Turkowskiego
- wystawę historyczną „Wielka wojna na raczkowskiej ziemi”, opartą na fotografiach pozyskanych
przez GOK od mieszkańców gminy i wyeksponowanych w Raczkowskich Archiwaliach
- wystawę pacowskich archiwaliów
- wystawę etnograficzną w Raczkowskim Domu Regionalnym
- koncert muzyki klasycznej w wykonaniu zespołu „Ars Nova
- widowisko typu światło i dźwięk pn. „Pacowe epizody”, w reżyserii Anny Doroty Halickiej
i wykonaniu młodzieży z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej oraz członków Komputowej
Chorągwi Stefana Czarnieckiego
- prezentację unikatowego albumu oryginalnych fotografii z okresu I wojny z obrazami okolic naszego
regionu, o których opowiadał Marcin Halicki.
W części terenowej seminarium uczestnicy odwiedzili I-wojenne cmentarze w Dowspudzie,
Wólce-Rabalinie, Marynie, Mieruniszkach, Rutce. O obiekcie dowspudzkim opowiadał Marcin
Halicki. Zebrani oddali hołd ofiarom tej wojny, w szczególności zaś Polakom wcielonym do
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zaborczych armii i poległym po obu stronach konfliktu, często w bezimiennych zapomnianych
mogiłach.
Tegorocznym EDD towarzyszyła ogólnopolska kampania społeczna na rzecz dziedzictwa kulturowego
pod hasłem „Chroniąc zabytki – wybierasz przyszłość”, uświadamiająca, że odpowiedzialność za
zabytki spoczywa na każdym z nas.
Powiatowe obchody Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowano przy współpracy z: Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Raczkach, Archiwum Państwowym w Suwałkach, białostockim Oddziałem
Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Zespołem Szkół im. Ludwika Michała Paca
w Dowspudzie, Zakładem Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku, Antykwariatem „Ze strychu”
w Augustowie.
PAZDZIERNIK
50) ŚWIATOWY DZIEŃ MUZYKI”– LEKCJA UMUZYKALNIAJĄCA 01.10.2015r.
(czwartek), współpraca ze Szkołą Muzyczną w Augustowie; sala kameralna GOK
1 października, to od wielu lat Światowy Dzień Muzyki. Z tej okazji odbywają się koncerty
i happeningi w wykonaniu artystów młodych i dojrzałych. W naszym ośrodku kultury
zorganizowaliśmy lekcję umuzykalniającą dla uczniów klas I- III SP w Raczkach. Spotkanie
przeprowadziła nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej w Augustowie- Ewa ChomiczWysocka. Tematem zajęć były polskie hymny patriotyczne i okolicznościowe - "Od Bogurodzicy do
Hymnu Piłki Nożnej".
51) II KARTOFLISKO – Święto Raczkowskiego Ziemniaka- 03.10.2015r. (sobota),
pomieszczenia GOK, skwer przy GOK, podwórze Raczkowskiego Domu Regionalnego,
współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich
3 października odbyło się II Rodzinne Kartoflisko w Raczkach. Na imprezie gościliśmy panią poseł B.
Kamińską, wiceministra zdrowia pana C. Cieślukowskiego, starostę powiatu suwalskiego pana Sz.
Ołdakowskiego, wójta gminy Raczki pana A. Szymulewskiego, radnych oraz mieszkańców Raczek
i okolic. Podczas imprezy rozstrzygnięty został Konkurs Kulinarny na „Najsmaczniejszą ziemniaczaną
potrawę”. Do konkursu zgłoszono 11 potraw, wśród których znalazły się: placki, babka z mięsem,
ziemniaki zapiekane, ziemniaki faszerowane, kartacze, kopytka, kiszka, kindziuk, sernik
z ziemniakiem. Podczas, kiedy panie z Koła Gospodyń Raczkowskich przygotowywały kartacze do
wspólnej degustacji, dzieci uczestniczyły w przeróżnych grach, zabawach i konkursach prowadzonych
przez animatorów. Wszystkim podobały się ćwiczenia carvingowe, czyli wykonywanie dekoracji
z warzyw i owoców. Nie zabrakło wesołego śpiewania i grania w wykonaniu Orkiestry OSP
w Raczkach, zespołów Gozdawa i Raczkowiacy. Młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej przygotowana przez A.D. Halicką przedstawiła dawne „Darcie pierza”. Impreza
upłynęła w pogodnej atmosferze zabawy, wspólnych rozmów i wspomnień. Dzięki takim spotkaniom
z pewnością kultywowana jest tradycja, integruje się lokalna społeczność.
52) PERKUSJA OD KUCHNI. RYTMY CAŁEGO ŚWIATA W PIGUŁCE– WARSZTATY
MUZYCZNE- 09.10.2015r. (piątek); pomieszczenia GOK
Uczestnicy warsztatów mieli szansę na bezpośredni kontakt z perkusją. Celem warsztatów
było rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, promocja muzyki jako aktywnej formy spędzania
czasu oraz motywowanie wszystkich perkusistów, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności! Dla
osób, które zaczynają swoją przygodę z bębnami, prowadzący przygotował wiele ciekawych
wskazówek i porad. Warsztaty prowadził doświadczony perkusista - Rafał Marczyk.
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53) W RACZKOWSKIM SALONIKU POEZJI – 10.10. 2015r. (sobota); współpraca z Centrum
Obsługi Turysty w Dowspudzie; pomieszczenia kordegardy w Dowspudzie
Jesienią spotykamy się w Raczkowskim Saloniku Poezji, aby przy ciepłej herbacie i miłej atmosferze
posłuchać poezji. Te spotkania są okazją do poznania ciekawych ludzi, do osobistego kontaktu z
żywym słowem. Tym razem było trochę inaczej, ponieważ spotkaliśmy się w dowspudzkiej
kordegardzie i słuchaliśmy prozy, a nie poezji. Gościem wieczoru była Barbara Ostaszewska - autorka
książki pt „Goła Zośka - echa legend”.
Pod koniec czerwca odsłonięto rzeźbę legendarnej Gołej Zośki autorstwa augustowskiego
rzeźbiarza Waldemara Dziekońskiego. Postument zamontowany został na urokliwym półwyspie Goła
Zośka nad jeziorem Rospuda. Z miejscem tym związanych jest wiele tajemniczych opowieści. Udaną
i twórczą rekonstrukcję kilku z nich stworzyła Barbara Ostaszewska, którą znamy również jako
autorkę tomiku poezji pod tytułem ,,Pożegnanie z lękiem”. Jej najnowsza książka pt. "Goła Zośka echa legendy" zawiera cztery legendarne historie o losach tej tajemniczej dziewczyny. Każdy
z czytelników z pewnością znajdzie wersję, nad którą z zainteresowaniem się pochyli. Dbałość
Autorki o realia historyczne i obyczajowe, indywidualizacja języka bohaterów, piękne opisy bujnej
natury Ziemi Augustowskiej, to powody dla których z pewnością warto sięgnąć po tę książkę.
54) WSPOMNIEŃ CZAR- Gminny Dzień Seniora - 18.10.2015r. ( niedziela), współpraca
z Kołem Gospodyń Raczkowskich, Raczkowskim Klubem Seniora; sala OSP w Raczkach
18 października w Raczkach odbył się kolejny Gminny Dzień Seniora p.h. Wspomnień czar. Ten
jeden dzień w roku jest wyjątkową okazją, aby uhonorować najstarszych mieszkańców naszej gminy.
Na uroczystości wśród zaproszonych gości obecni byli: poseł RP – B. Kamińska, wiceminister
zdrowia- C. Cieślukowski, starosta powiatu suwalskiego- Sz. Ołdakowski, wójt Gminy Raczki – A.
Szymulewski, przewodniczący Rady Gminy – L. Ludwig oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy S.
Ostrowski. Dopisali swoją obecnością klubowicze z Raczkowskiego Klubu Seniora, seniorzy nie
zrzeszeni oraz seniorki z Koła Gospodyń Raczkowskich. Na część oficjalną złożyły się wystąpienia
i życzenia zaproszonych gości oraz wręczenie kwiatów najstarszym seniorom, przybyłym na
uroczystość. Młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej uczciła seniorów wierszem
i piosenką. W części artystycznej niespodziankę przygotowali sami seniorzy z Raczkowskiego Klubu
Seniora. Następnie na naszej scenie wystąpili artyści z Teatru Seniora ZGRYZ pod kierunkiem Joanny
Łupinowicz, przy współudziale Zespołu Śpiewaczego Ostatni ząb, działających w Suwalskim Ośrodku
Kultury. W ich wykonaniu obejrzeliśmy spektakl teatralny Eviva l'arte. Przy stołach nie mówiło się
o chorobach czy problemach. Najważniejsza była muzyka, taniec i śpiew. W tak zwanym
międzyczasie była zabawa taneczna. W takt melodii granych przez zespół Raczkowiacy seniorzy
ruszyli do tańca i pokazali, iż mają w sobie jeszcze wiele sił witalnych i nie wiek jest tutaj
najważniejszy, lecz radość ze wspólnej zabawy, a także fakt, że się o nich pamięta. Dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia wspólnej zabawy i stworzyli niezapomniany
wieczór. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pań z Koła Gospodyń Raczkowskich za
pyszne ciasta!
55) WIECZÓR FILMOWY W GOK - 23.10.2015r. (sobota),współpraca z Kołem Młodych
Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej; sala kameralna GOK

56) RACZKI NOCĄ – KONCERT ZADUSZKOWY - 30.10.2015r. (piątek); sala kameralna
GOK
30 października 2015 r. w GOKu odbył się Koncert Zaduszkowy – „Raczki Nocą”, którego
wykonawcą był zespół SuSz. Koncertowi towarzyszył pokaz archiwalnych zdjęć dawnych Raczek
i ich mieszkańców (zbiory Raczkowskich Archiwaliów). Zespół SuSZ wykonuje „muzykę
nienazwaną” – miks rocka, folku i jazzu. Całość repertuaru to autorskie kompozycje i aranżacje.
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Teksty śpiewane przez wokalistów, to poezja z różnych stron świata i epok. Większość- to
wiersze Mariny Cwietajewej.
Zespół wystąpił w składzie:
Monika Rudowicz – wokal
Magdalena Sowul – klarnet, klarnet basowy, wokal
Jan Czerniecki – gitara
Adam Pogorzelski - klarnet
Zygmunt „Zymek” Szulc – perkusja
LISTOPAD
57) TOBIE OJCZYZNO – XI Międzygminny Konkurs Recytatorsko – Wokalny im. Generała
Ludwika Michała Paca z okazji Święta Niepodległości Polski - 07. 11. 2015r. (sobota), sala
kameralna GOK
Obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę uczciliśmy w Raczkach bardzo
różnorodnie. Już w sobotę 7 listopada zorganizowaliśmy XI edycję Międzygminnego Konkursu
Wokalno – Recytatorskiego TOBIE OJCZYZNO im. Generała Ludwika Michała Paca. Celem
Konkursu było: popularyzacja polskiej pieśni, poezji i prozy patriotycznej wśród młodego pokolenia,
rozwijanie kreacji artystycznej, zdolności i umiejętności recytatorskich i wokalnych, umacnianie
poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka, tworzenie na
poziomie lokalnym warunków do artystycznego rozwoju dzieci i młodzieży, przygotowanie do
aktywnego uczestnictwa w kulturze. Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych do Konkursu
przystąpiło 75 uczestników z następujących placówek: Zespół Szkół w Bakałarzewie, Zespół Szkół
w Filipowie, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliczkach, Gimnazjum im. Króla
Zygmunta II Augusta w Janówce, SP im. Armii Krajowej w Janówce, SP i Gimnazjum w Raczkach,
SP we Wronowie. Wykonawcom Konkursu towarzyszyli rodzice, nauczyciele i osoby zaprzyjaźnione.
Laureatom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK. Pozostali
wykonawcy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Nauczycielom
przygotowującym młodzież wręczono podziękowania.
58) NOWE ZNIEWOLENIE. OBŁAWA AUGUSTOWSKA. Lipiec 1945 – otwarcie wystawy
oraz pokaz filmu dokumentalnego OBŁAWA - 07.11.2015r. (sobota); współpraca z IPN
Białystok; skwer przy UG w Raczkach oraz sala kameralna GOK
W związku z wydarzeniami patriotycznymi organizowanymi z okazji Obchodów Święta Odzyskania
Niepodległości przez Polskę, Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zorganizował wernisaż
plenerowej wystawy pt. „Nowe zniewolenie. Obława Augustowska. Lipiec 1945”oraz pokaz filmu
dokumentalnego pt. „Obława” w reż. Beaty Hyży- Czołpińskiej (prod. 2015).
59) ROZBROJENIE NIEMCÓW-listopad 1918- REKONSTRUKCJA WYDARZEŃ NA
RACZKOWSKIM RYNKU- 08.11.2015r. (niedziela); raczkowski rynek
Organizując wydarzenia patriotyczne z okazji Świąt Niepodległości Polski pokusiliśmy się
o zorganizowanie rekonstrukcji wydarzeń pt. „Rozbrojenie Niemców- listopad 1918”, która
pokazywała rozbrojenie kajzerowskiego posterunku przez członków Polskiej Organizacji Wojskowej.
Rekonstrukcja odbyła się na raczkowskim rynku przy współudziale grup rekonstrukcji historycznychGRH Garnizon Suwałki, Klubas Grenadierius z Litwy oraz członków Koła Młodych Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej i pracowników GOK w Raczkach. Liczna widownia przekonała nas, że takie
wydarzenia są z chęcią przypominane i oglądane.
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60) WIECZORNICA PATRIOTYCZNA z okazji Święta Niepodległości Polski -11.11.2015r.
(środa); kościół, stary cmentarz, dom parafialny w Raczkach
Święto Niepodległości Polski uczciliśmy uczestnictwem we mszy świętej w intencji za ojczyznę. Po
mszy odbyło się wyświęcenie pamiątkowego krzyża na starym cmentarzu w Raczkach. Pomysłodawcą
i głównym organizatorem postawienia krzyża był Marcin Halicki. Jednak postawienie krzyża nie
byłoby możliwe bez pomocy i wsparcia wielu osób. Składam serdeczne podziękowania: Księdzu
proboszczowi H. Polkowskiemu oraz wójtowi gminy Raczki A. Szymulewskiemu za wszelką pomoc
i umożliwienie upamiętnienia miejsca, radnemu gminy Raczki- Tomaszowi Gaździńskiemu za pracę
od zalążka, aż do wzniesienia krzyża oraz za materiały budowlane, S. Staniszewskiemu za prace
stolarskie i wykonanie krzyża, J. Górskiemu i A. Kotarskiemu za materiały budowlane, pracownikom
UG oraz ZGKiM w Raczkach, a w szczególności panom T. Galińskiemu oraz M. Zawadzkiemu, R.
Basałaj za wsparcie finansowe, K. Naruszewicz za prace montażowe oraz materiały budowlane,
radnemu gminy Raczki- J. Szyłakowi oraz panom A. Naruszewicz, K. Brozio i P. Topolskiemu- za
prace montażowe, H. i F. Świeżyńskim za wszelką pomoc, M. Sidor za konsultacje historyczne,
J. Lik- za bycie na "straży", Katarzynie Olfier- Halickiej- za wsparcie duchowe, wszelką pomoc oraz
obsługę fotograficzną. Bez Waszego wsparcia i zaangażowania, to miejsce byłoby wytartą kartą
lokalnej historii...
Tegoroczne obchody Świąt Niepodległości Polski zakończyliśmy Wieczornicą Patriotyczną, na którą
przybyli przedstawiciele różnych pokoleń i grup funkcjonujących w naszej małej ojczyźnie.
Gościliśmy księży, władze powiatowe i gminne, mieszkańców Raczek i okolic. Na scenie wystąpiła
młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej/ przygotowana pod kierunkiem A. D.
Halickiej/, która zaprezentowała montaż muzyczno- historyczny, a za sprawą zespołów: Gozdawa,
Zorniczeńka i Pogranicze Wieczornica odbyła się ze śpiewem na ustach, ponieważ ideą
przyświecającą organizatorom spotkania było zaangażowanie wszystkich do wspólnego śpiewania.
Cieszy nas fakt, że mieszkańcy Raczek i okolic licznie uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach
niepodległościowych.
61) LEKCJA HISTORII- prezentacja wystawy „NOWE ZNIEWOLENIE. OBŁAWA
AUGUSTOWSKA. Lipiec 1945” oraz pokaz filmu dokumentalnego „ OBŁAWA” - 19.11.2015r.
(czwartek); skwer przy UG w Raczkach oraz sala kameralna GOK
W lekcji historii zorganizowanej przez GOK w Raczkach uczestniczyli uczniowie klas I i II
Gimnazjum w Raczkach.
62) LEKCJA HISTORII- prezentacja wystawy” NOWE ZNIEWOLENIE. OBŁAWA
AUGUSTOWSKA. Lipiec 1945” oraz pokaz filmu dokumentalnego „ OBŁAWA” - 26.11.2015r.
(czwartek); skwer przy UG w Raczkach oraz sala kameralna GOK
W lekcji historii zorganizowanej przez GOK w Raczkach uczestniczyli uczniowie klas III Gimnazjum
w Raczkach oraz uczniowie Gimnazjum w Filipowie.
63) WIIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA MŁODZIEŻY– 27.11.2015r.(piątek), sala kameralna
GOK; współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
64) WIIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA DOROSŁYCH -28.11.2015r. (sobota), sala kameralna
GOK, współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich, Raczkowskim Klubem Seniora
GRUDZIEŃ
65) MIKOŁAJKI Z TEATREM W GOK- 10.12.2014 r. (czwartek); sala kameralna GOK
Grudzień, to czas wyjątkowy. Pełen radości i niespodzianek świątecznych. Na ten miesiąc czekają
szczególnie dzieci, pełne nadziei na wymarzony prezent od Mikołaja. I choć 6 grudnia już minął, to
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wiele dzieci z raczkowskiej gminy miało okazję spotkać się z Mikołajem i obejrzeć mikołajkowy
spektakl teatralny. W tym dniu pojawił się w GOKu św. Mikołaj, który obdarował dzieci słodyczami
oraz zaprzyjaźnieni aktorzy krakowskiego Studia Małych Form Teatralnych Art Re. Zaprezentowali
naszym widzom widowisko pt. Kaczka Cudaczka. Niesforna i zwariowana bohaterka, pełna szalonych
pomysłów i żądna niezwykłych przygód od razu zaskarbiła sobie sympatię dzieciaków. Salwom
śmiechu nie było końca. Maluchy i starszaki z uśmiechem na ustach śledziły perypetie Kaczki, która
szukając sposobu na pozbycie się bólu brzucha, spowodowanego nadmiarem słodyczy szukała
najdziwniejszych rozwiązań. Teatrzyk miał charakter interaktywny, wywołał dużo wrażeń i sprawił
dzieciom wiele radości. Tradycyjnie już aktorzy zaprosili zebrane dzieci do wspólnej zabawy.
66) KULINARNE WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE- pieczenie pierników - 12.12.2015r.
(sobota), współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich; pomieszczenia GOK
Od lat organizujemy przed świętami Bożego Narodzenia trening kulinarny czyli warsztaty pieczenia
pierników. Było słodko i smacznie. Warsztaty okazały się wielką atrakcją, co można było poznać po
ilości uczestniczących. Dużą satysfakcję dały dzieciom własnoręcznie wykonane i pięknie ozdobione
pierniki. Każde ciastko było niepowtarzalne i z pewnością zawisło na domowej choince. Warsztaty
poprowadziły gospodynie z Koła Gospodyń Raczkowskich, które chętnie podzieliły się swoimi
umiejętnościami. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było nie tylko okazją do wspólnego
pieczenia, ale również do rozmowy na temat świąt.
67) MIKOŁAJKOWY MARATON ZUMBY- 12.12. 2015r.( sobota); sala OSP w Raczkach

Maraton zorganizowany był we współpracy z instruktorem zajęć tanecznych w GOKu w Raczkach S.
Bierdziwską. Imprezie towarzyszyły konkursy i dobra atmosfera.
68) XII WIGILIA INTEGRACYJNA-17.12.2015r. (czwartek), współpraca ze Świetlicą
Profilaktyczną , Kołem Gospodyń Raczkowskich; sala OSP w Raczkach
Druga połowa grudnia, to tradycyjnie czas w dużej mierze poświęcony przygotowaniom do Świąt
Bożego Narodzenia. Mimo szybko płynącego czasu, a nawet jego braku mogliśmy spotkać się na XII
Wigilii Integracyjnej organizowanej przez GOK i Świetlicę Profilaktyczną w Raczkach. Przy
wigilijnym stole wspólnie zasiedli przedstawiciele władz gminnych, a także członkowie zespołów:
Raczkowiacy, Gozdawa, Zorniczeńka, Orkiestry Dętej OSP w Raczkach, przedstawiciele
Raczkowskiego Klubu Seniora, panie z Koła Gospodyń Raczkowskich, dzieci i młodzież z Koła
Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej oraz Świetlicy, a także rodzice. Aby wprowadzić przybyłych
gości w świąteczny nastrój Orkiestra pod kierunkiem Ł. Masłowskiego zagrała wiązankę kolęd,
natomiast dzieci ze Świetlicy zaprezentowały przedstawienie jasełkowe. Nie mogło zabraknąć życzeń
i dzielenia się opłatkiem. Dalsza część spotkania, to degustacja przygotowanych potraw, śpiewanie
kolęd, wspomnienia. Całość spotkania przebiegła w radosnej i ciepłej atmosferze.
69) SPOTKANIE OPŁATKOWE- 23.12.2015r. (środa), współpraca z Kołem Młodych
Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej; sala kameralna GOK
W spotkaniu uczestniczyli najstarsi członkowie Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, którzy
z racji nauki na wyższych uczelniach przebywają poza terenem naszej gminy. Młodzież spędziła ze
sobą przedświąteczny czas, dzieląc się opłatkiem, składając życzenia i wspominając wieloletnią
działalność Koła.
70) PROMOCJA KSIĄŻKI WPISANI W ROSPUDĘ – 27.12.2015r. (niedziela); pomieszczenia
GOK

31

Historia doliny Rospudy - naszego miejsca na ziemi - wzbudza wielkie zainteresowanie.
Dowodem tego było spotkanie, jakie w niedzielne, poświąteczne popołudnie odbyło się w naszym
ośrodku. W sali kameralnej zgromadziło się ponad 150 osób, aby uczestniczyć w promocji
i prezentacji albumu fotograficznego „ Wpisani w Rospudę”. Przed samą promocją odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Dolina Rospudy w obiektywie". Następnie zaprezentowano
pokazy slajdów autorów fotografii, które znalazły się w albumie. Sam album podzielony jest na trzy
części, trzy wpisy: historyczny, w którym znalazły się zdjęcia ze zbiorów Raczkowskich Archiwaliów,
przyrodniczy i kulturalny. Każdy "wpis" jest zbiorem fotografii Rospudy w różnych odsłonach.
Pierwszy - historyczny - ukazuje Rospudę i mieszkańców Raczek z lat powojennych (od 40. po 80.
Wpis przyrodniczy to zdjęcia arcybogatej, rospudzkiej przyrody: zwierząt, ptaków, roślin
i przepięknych krajobrazów, które są tak blisko, a których na co dzień zdajemy się nie zauważać. Wpis
kulturalny obrazuje wybrane działania, skupione dookoła GOK-u i Raczkowskiego Domu
Regionalnego. To świetna klamra, spinająca miejsca, czas i niezwykły, ulotny klimat tej niedużej ale
niezwykle urokliwej krainy.
Fundusze na wydanie Albumu pozyskał GOK w Raczkach. Wydanie sfinansowano ze środków
krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
71) ZABAWA SYLWESTROWA W GOK -31.12.2015r. (środa), pomieszczenia GOK.
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W 2015 r. w GOKu odbywały się następujące zajęcia stałe dla dzieci i młodzieży:
Zajęcia taneczne- 2 zespoły mażoretkowe Lilt i Lilki - prowadzenie S. Bierdziewska
Zajęcia rytmiczne dla najmłodszych – prowadzenie – K. Zwiewka
Zajęcia ruchowe dla najmłodszych - Socatots- Maluszki w akcji- prowadzenie - I. Ruszewska
Zajęcia muzyczne- nauka gry na gitarze- 3 grupy – prowadzenie B. Bartoszewicz
Zajęcia muzyczne – nauka gry na pianinie, keyboardzie – prowadzenie E. Gąsiewska
Nauka gry na instrumentach dętych- prowadzenie Ł. Masłowski
Zajęcia wokalne – 2 grupy – prowadzenie B. Dołubizno
Zajęcia plastyczne- 2 grupy- prowadzenie – J. Jagłowska
Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej– prowadzenie- A.D. Halicka- koło zrzesza liczną
grupę dzieci, młodzieży i dorosłych, skupia się na działalności społeczno- artystycznej na rzecz
środowiska lokalnego, występując w inscenizacjach, montażach, widowiskach scenicznych i
plenerowych, prezentowanych m.in. podczas świąt, uroczystości i imprez gminnych, od maja 2015r.
młodzież jest inicjatorem sprzątania ruin pałacu Paca w Dowspudzie.
Zajęcia świetlicowe- prowadzenie – J. Karaś
Pracownia komputerowa

Zajęcia dla dorosłych:
Zajęcia taneczne – Zumba
Zajęcia gimnastyczne – 50+
Próby Orkiestry Dętej
Próby zespołu Raczkowiacy i Gozdawa
Klub Seniora
Koło Gospodyń Raczkowskich
Koło Wędkarskie Rak
Dom Kultury jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem informacji,
komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty,
szanującym przeszłość i kreującym przyszłość, nawiązującym współpracę partnerską na wielu
płaszczyznach.
MISJA OŚRODKA KULTURY W WILDZE
Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie
potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania
na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.
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Otrzymaliśmy rekomendacje
W każdą sobotę o godzinie 11:00 w parku miejskim przy Hotelu Kamena odbywać się będą bezpłatne
zajęcia z różnych form aerobiku.
- Chcemy zachęcić ludzi do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zajęcia w parku
prowadzimy od maja, ale udało nam się nawiązać współpracę z miastem Chełm i oficjalnie, od
czerwca, w każdą sobotę, zajęcia będą odbywać się w ramach tegorocznych Dni Chełma - mówi
Sylwia Adamczyk, właścicielka siłowni Joy Fitness.
Zajęcia są bezpłatne, przeznaczone dla wszystkich. Trwają 60 minut. Prowadzą je instruktorzy,
pracujący na co dzień w klubie Joy Fitness.
- To naprawdę świetna zabawa. Można się odstresować, rozluźnić po całym tygodniu pracy i przede
wszystkim poprawić kondycję. Duży plus za urozmaicenie. W każdą sobotę są inne zajęcia,
a wszystkie za darmo - mówi pani Dorota, jedna z uczestniczek.
W ramach cotygodniowych spotkań, przy muzyce, prowadzone są zajęcia wzmacniające, shape,
insenity, stretching, dane i popularna zumba.
- Zumba to połączenie elementów tańców latynoamerykańskich z fitnessem. Ćwiczyć może każdy
niezależnie od wieku, zarówno dziewczynki w wieku 11 czy 12 lat jak i panie po „szśćdziesiątce”. Nie
trzeba się uczyć kroków, bo tu chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę - mówi Sylwia Adamczyk. Poza tym, nawet jeśli przychodzimy na zajęcia w nie najlepszym nastroju, to po ich zakończeniu
czujemy mnóstwo pozytywnej energii. Wystarczy przyjść w wygodnym stroju sportowym i obuwiu.
Warto mieć też ze sobą butelkę wody - zachęca właścicielka.
Sobotnie spotkania na świeżym powietrzu potrwają do końca sierpnia. W przypadku braku
sprzyjającej pogody, zajęcia przeniesione zostaną do klubu przy ul. Zachodniej 25. Natomiast już 11
lipca odbędzie się wielki maraton zumby, organizowany przez klub Joy Fitness, Chełmski Dom
Kultury i MOSiR.
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KALENDARZ GŁÓWYCH IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ZAPLANOWANYCH ·W GOK
W RACZKACH NA 2016 ROK
STYCZEŃ
- Raczkowski Koncert Noworoczny
- Raczkowska Szopka Noworoczna - widowisko w wykonaniu dzieci i młodzieży z Koła Młodych
Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
- Twórcze Ferie w GOK – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży
- Karnawałowe wieczorki taneczne/ dla różnych grup wiekowych/
LUTY
- Twórcze Ferie w GOK – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży
- Wielki bal kostiumowy dla dzieci
- Jazzowe zapusty- koncert muzyczny
MARZEC
- Kultura i historia – spotkanie z historią lokalną
- Ale jaja! - warsztaty ozdób wielkanocnych
- Babski Wieczór – Gminny Dzień Kobiet
- Wesołego Alleluja –spotkanie wielkanocne – XI edycja Gminnych Konkursów na Pisankę, Palmę
oraz wypieki wielkanocne; wystawa pokonkursowa
- Wielkanoc - Gminny Konkurs Recytatorski
KWIECIEŃ
- Spotkanie z mikrofotografią
- VII Akcja Czysta Rospuda
- Gminny Konkurs Ortograficzny „Wiosenne dyktando” o pióro Wójta Gminy Raczki
MAJ
- Witaj Majowa Jutrzenko - gminna uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
- Mijają lata, zostają piosenki i wspomnienia – koncert zespołów i kapel ludowych - współorganizacja
z zespołem Raczkowiacy
- Raczkowski Jarmark Staroci
-Spławikowe zawody wędkarskie- współpraca z Kołem Wędkarskim Rak z Raczek
CZERWIEC
- Dzień Dziecka z GOK- rodzinny rajd rowerowy
- Co nam w duszy gra – podsumowanie zajęć organizowanych w GOK
- XII Palinocka w Raczkach
LIPIEC
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- Dzieciaki z naszej paki- zajęcia wakacyjne w GOK
SIERPIEŃ
-Lato nad Rospudą- impreza kulturalno – rozrywkowa połączona z obchodami Jubileuszu 40 lecia
GOK w Raczkach
- Rajd rowerowy na zakończenie lata
WRZESIEŃ
- Dożynki diecezjalne- współpraca z Parafią pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach, Starostwem
Powiatowym w Suwałkach, sołectwami, lokalnymi szkołami
- Narodowe czytanie
- Kartoflisko– Święto Raczkowskiego Ziemniaka
PAŹDZIERNIK
- Wspomnień czar – Gminny Dzień Seniora - współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich i
Raczkowskim Klubem Seniora
- W Raczkowskim saloniku poezji- spotkanie autorskie z poetą
LISTOPAD
-Tobie Ojczyzno – XII Międzygminny Konkurs recytatorsko – wokalny im. gen. L. M. Paca
- Wieczornica Patriotyczna- uroczystość gminna z okazji Święta Niepodległości Polski
- Wieczorki andrzejkowe/ dla różnych grup wiekowych/
GRUDZIEŃ
- Teatralne Mikołajki w GOK
- Warsztaty ozdób świątecznych
-Kulinarne warsztaty bożonarodzeniowe - współpraca z Kołami Gospodyń
-Wigilia integracyjna- współpraca ze środowiskiem twórczym związanym z GOK
- Powitanie Nowego Roku – zabawa sylwestrowa w GOK
Przedstawione wydarzenia kulturalne bądź ich czas realizacji mogą ulec zmianie.

36

