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W wyniku cywilizacyjnych przemian kultura stała się podstawowym zasobem, z którego jednostki
i całe społeczności czerpią, by budować swoją tożsamość i podmiotowość. Jesteśmy przekonani, że źródła
rozwoju tychże społeczności tkwią także w kulturze. To od niej zależy duch przedsiębiorczości, kreatywność
oraz zdolność do współpracy. Tych umiejętności szczególnie dziś potrzebują ludzie. Gminny Ośrodek
Kultury, to instytucja nastawiona na animację środowiska lokalnego i edukację kulturalną. Do
podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie
przez sztukę; rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla
rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego. Oferta nasza
skierowana jest do wszystkich grup wiekowych, ponieważ kulturę gminną tworzą wszyscy jej mieszkańcy.
Dlatego zachęcamy do udziału w organizowanych przez nas zajęciach i wydarzeniach, dzielenia się z nami
pomysłami.
Dążymy do tego, by Gminny Ośrodek Kultury był miejscem spotkań twórczej samorealizacji
i wzajemnej inspiracji, gdzie mieszkańcy w atmosferze zrozumienia współpracują ze sobą, wzajemnie
się wspierają i podejmują wspólne inicjatywy.
Poniższe sprawozdanie dokumentuje działania GOK w Raczkach jako wkład instytucji
w środowisko naszej gminy w 2014r.
Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie
placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska. Działalność placówki kształtuje
zatrudniona w nim kadra, potrzeby wynikające z jej umiejscowienia oraz warunki lokalowe. Stan
zatrudnienia w GOK w 2014r. przedstawiał się następująco:
- dyrektor - 3/4 etatu
- specjalista d.s. administracyjno – technicznych - 1 etat
- pomoc biurowa- 1/2/ etatu
- pracownik gospodarczy -1 etat
- księgowa - umowa zlecenie
Gminny Ośrodek Kultury swoją pracę ukierunkowuje szczególnie na edukację poprzez działalność
kół zainteresowań, do prowadzenia których zatrudniono następujących instruktorów na umowę zlecenie.
- koło muzyczne - nauka gry na gitarze
- koło wokalne – nauka śpiewu
- koło plastyczne – nauka różnych technik plastycznych
- koło taneczne – mażoretki
Ponadto w GOKu prowadzone są zajęcia rytmiczno - taneczne dla dzieci , Baby balet, zajęcia
Soccatots dla maluszków, nauka gry na pianinie, Zumba - fitness dla dorosłych, zajęcia na komputerach dla
uczestników 50+. Z tego tytułu GOK nie ponosił wydatków. Zgodnie ze statutem użyczał bezpłatnie
pomieszczeń do zajęć edukacyjnych.
Naszą misją jest rozwój kultury, przekazywanie wartości i umiejętności oraz zachowanie
wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. Istniejemy po to, aby pobudzać w ludziach chęć do działania
i obcowania z kulturą. GOK jest też ostoją dla mieszkańców w różnym wieku i o różnych poglądach.
Mieszkańcy są naszym potencjałem. Chcemy sprzyjać ich rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do
integracji.
I. Sprawy administracyjno -gospodarcze:
Działalność GOK to nie tylko działalność kulturalna, to także sprawowanie administracji budynku,
który wymaga ciągłej dbałości o ład i porządek, jak również dbałości o skansen- muzeum- Raczkowski Dom
Regionalny wraz z podwórzem (porządkowanie zbiorów regionalnych, sezonowe wykaszanie traw
i grabienie liści, odśnieżanie oraz inne prace porządkowe i konserwacyjne). GOK w ramach swoich środków
ponosi koszty związane z utrzymaniem budynku, tj.: koszty w zakresie remontów, bieżących napraw,
zużycia wody i ścieków, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, ogrzewania, eksploatacji
i przeglądów urządzeń grzewczych, przeglądów elektrycznych, kominiarskich, kosztów związanych
z drożnością kanalizacji, monitorowaniem budynku, itp., opłaty za wywóz 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 i koncertów odbywa się także w soboty i niedziele.
W 2014r.w zakresie planowania gospodarczego wykonano:
- naprawy urządzeń sanitarnych
- remont pomieszczeń – odświeżenie ścian w galerii, holu, naprawy bieżące
- bieżące utrzymanie czystości, ładu i porządku w budynku i wokół GOK oraz w Raczkowskim Domu
Regionalnym i w jego obejściu,
- praca administracyjno – biurowa – m.in. sporządzanie sprawozdań dokumentujących działalność placówki:
GUS, regulaminy, zarządzenia, protokoły, sprawy formalne związane z administrowaniem budynku GOK
- działalność reklamowo - edytorska – opracowanie graficzne i druk dyplomów konkursowych,
podziękowań, zaproszeń, plakatów, administrowanie i aktualizowanie strony internetowej, aktualizowanie
tablic ogłoszeniowych, ponadto realizowany jest projekt Raczkowskie Archiwalia, wszystkie informacje na
bieżąco umieszczane są na stronach www.gok.raczki.pl oraz www.facebook.pl/gok.raczki,
www.facebook.pl/raczkowskie.archiwalia, www.facebook.pl/rak.raczki
- działalność wystawiennicza – organizacja wystaw w Galerii nad Rospudą w GOK, prowadzenie ekspozycji
stałej w Raczkowskim Domu Regionalnym, a także przygotowywanie dekoracji okolicznościowych
i scenografii na uroczystości i imprezy.
W 2014 r. dokonaliśmy zakupu: 50 krzeseł tapicerowanych, dyktafonu, skanera, drukarki oraz
materiałów i narzędzi niezbędnych do napraw bieżących. Uszyte zostały stroje dla zespołu mażoretek.
Pozyskiwaliśmy czasopisma kolorowe z darowizn od osób fizycznych.
II. Działalność kulturalno-oświatowa:
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach jest instytucją kultury działającą na zasadach przewidzianych
ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Placówka działa zgodnie z planem
opracowanym do projektu budżetu na 2014r. zaakceptowanym przez Wójta Gminy Raczki. Zadania GOK
określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny. Gospodarkę finansową prowadzimy na zasadach
obowiązujących instytucję kultury i podlegamy przepisom o finansach publicznych. Szczegółowe zadania
realizowane są na podstawie planu pracy oraz bieżącego zapotrzebowania. Na czele GOK stoi dyrektor,
który zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Terenem działania GOK jest gmina
Raczki. GOK prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych,
finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Gminny Ośrodek Kultury realizował wydatki
zgodnie ze Statutem swojej działalności i nie posiada zobowiązań finansowych za 2014r. wobec innych firm
i instytucji oraz osób prywatnych.
Podstawowym założeniem naszej działalności jest upowszechnianie kultury i tworzenie warunków dla
rozwoju różnych form aktywności kulturalnej mieszkańców naszej gminy. Różnorodna i ciągle wzbogacana
oferta skierowana jest do osób w każdym wieku. Staramy się zachęcić 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
oferta GOKu obejmuje zarówno duże imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni.
W opisywanym okresie nasza instytucja zrealizowała wiele przedsięwzięć o charakterze
artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, których realizacja nie byłaby możliwa bez
systematycznej pracy polegającej na dbałości o jakość świadczonych usług.
Przedsięwzięcia kulturalne organizujemy cyklicznie, bądź okolicznościowo. Dzięki nim uczestnicy
mogą stać się nie tylko obserwatorami ale i współtwórcami życia artystycznego, poprzez udział
w uroczystościach, konkursach, festynach, wystawach, koncertach, wieczorkach tanecznych, a także poprzez
prezentacje swoich prac i umiejętności twórczych, jak również poprzez udział w różnorodnych formach
zajęć stałych i warsztatowych. Organizujemy zajęcia zbiorowe, zespołowe, bądź indywidualne. 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. Uczestnictwo w zajęciach wspiera samodzielność,
kształtuje otwartość, aktywność i kreatywność, zachęca do wspólnego działania. Poza tym zajęcia pozwalają
miło i pożytecznie spędzać czas oraz wdrażają do nawyku organizowania sobie bezpiecznego odpoczynku.

Pieczołowitą troską otaczamy dzieci i młodzież, staramy się zaspakajać potrzebę twórczej
aktywności poprzez rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, np. plastyką, muzyką, nauką gry na
instrumentach, teatrem, tradycjami, obrzędami. Zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury kształtują
wrażliwość młodych ludzi i pozwalają znaleźć właściwą dla nich formę artystycznej ekspresji z możliwością
prezentacji swoich dokonań podczas różnych uroczystości i imprez organizowanych przez GOK.
W 2014 r. realizowaliśmy wymienione zadania poprzez:
1.Organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju uroczystości i imprez 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 15 osób. Liderką zespołu jest
W. Kulbacka. Konsultantem zespołu, który służy pomocą i radą jest E. Kulbacki - pracownik SOKu.
W 2014r. zespół reprezentował naszą gminę podczas następujących uroczystości:
1. Wspomnień czar- Gminny Dzień Seniora – Raczki
2. Koncert Pieśni Wielkopostnych – Kowale Oleckie
3. Święto Konstytucji 3 Maja – Rezekne (Łotwa)
4. Majówka z Raczkowiakami- Raczki
5. Koncert Pieśni Maryjnych – Żyliny
6. Jubileusz zespołu „Prząśniczki”- Kowale Oleckie
7. Dożynki Powiatu Suwalskiego – Dowspuda
8. Jek onegdaj w Filipowie – Filipów
9. Obchody Święta Niepodległości RP na Litwie - Poniewieże, Kiejdany i Kowno
10. Koncert pieśni patriotycznej w ZS Samorządowych- Augustów
11. Powiatowa Wigilia Chłopska- Suwałki
- Zespół wokalno – instrumentalny Raczkowiacy – działa przy GOK od 2004 r., 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.
W 2014r. zespół reprezentował naszą gminę podczas następujących uroczystości:
1. Święto Babcinego Pampucha- Ełk
2. Nasz Karnawał – przegląd zespołów ludowych pow. suwalskiego - Wronowo
3. Wspomnień czar- Gminny Dzień Seniora - Raczki
4. Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja- Raczki
5. Majówka z Raczkowiakami- Raczki
6. Jubileusz XV lecia zespołu Jaćwież- Jeleniewo
7. Pieśni maryjne w tradycji suwalskiej- Przerośl
8. Mama, tata i ja- Festyn Rodzinny – Raczki
9. Piknik rodzinny – Bród Nowy
10. Festyn- Wiżajny przyjazne turystom - Wiżajny
11. Festyn – Na przeroskim rynku- Przerośl
12. Zarzynki w Lisach- Gołdap
13. Jubileusz 500 lecia Ziemi Raczkowskiej
14. I Międzynarodowy Festiwal „ Kanał augustowski w Kulturze Trzech Narodów” - Augustów

15. Dożynki Powiatu Suwalskiego – Dowspuda
16. Jek onegdaj w Filipowie – Filipów
17. Święto Plonów– Olecko
18. Kartoflisko- Święto Raczkowskiego Ziemniaka- Raczki
19. Tobie Ojczyzno – wieczornica patriotyczna z okazji Święta Niepodległości Polski – Raczki
20. Powiatowa Wigilia Chłopska- Suwałki
- Zespół muzyki tradycyjnej- Zorniczeńka - działa od 1990r. 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. W 2014r. zespół reprezentował naszą gminę podczas następujących uroczystości:
1. Nasz Karnawał– przegląd zespołów ludowych pow. suwalskiego – Wronowo
2. Koncert karnawałowy- Dubeninki
3. Pieśni maryjne w tradycji suwalskiej- Przerośl
4. Majówka z Raczkowiakami- Raczki
5. Noc Świętojańska nad Rospudą - Bakałarzewo
6. Suwalski Jarmark Folkloru – Suwałki
7. Jek onegdaj w Filipowie – Filipów
8. Powiatowa Wigilia Chłopska - Suwałki
Zespoły w swoim repertuarze mają wiele utworów o różnorodnej tematyce – od sakralnej poprzez
patriotyczną, biesiadną i ludową. Głównym celem działalności zespołów jest rozwój amatorskiego ruchu
artystycznego, kultywowanie tradycji, prezentacja pieśni, piosenek i przyśpiewek poprzez czynny udział
w uroczystościach gminnych i reprezentowanie gminy poza jej granicami.
- Raczkowska Orkiestra Dęta – działała od czerwca do grudnia - prowadzenie – J. Żukowski.
- Zespoły taneczne: LILT - mażoretki starsze- 11 osób, LILKI – mażoretki młodsze – 10 osób, GokStar- 12
osób, prowadzenie S. Dudanowicz. Zespoły wzięły udział w:
1.V Festiwal Tańca Focus, organizator: Studio tańca Focus w Augustowie
2. Święto piosenki i tańca- „Muszelki Wigier 2014”- organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
3. Międzynarodowe Prezentacje Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek „POM- PA 2014” organizator:
Kuźnia – Stowarzyszenia Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży w Białymstoku
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 – 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. W 2014 r. Koło Młodych Przyjaciół
Ziemi Raczkowskiej świętowało 10- lecie swojego istnienia- prowadzenie /A.D. Halicka/
- 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/
-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/
- nauka gry na pianinie – /E. Gąsiewska/
- zajęcia gimnastyczno – taneczne – mażoretki /2 grupy/ – celem zajęć jest stworzenie możliwości
rozwoju ruchowego, rytmicznego i scenicznego, nauka choreograficznych układów taneczno – marszowych
- /S. Dudanowicz/
- zajęcia rytmiczno – taneczne- grupa GOKSTAR - /S. Dudanowicz/
- Baby balet – zajęcia taneczne dla najmłodszych -/S. Dudanowicz/
- zajęcia taneczne- Zumba - /S. Dudanowicz/
- Soccatots- ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, poprzez metodyczne
zajęcia sportowe i ruchowe przy czynnym udziale rodziców
- zajęcia multimedialne – projekcje filmów i bajek dla dzieci i młodzieży – według potrzeb /M. Halicki,
A. D. Halicka/
- warsztaty kulinarne– Kuchcikowo/podczas ferii i wakacji/- nauka wykonywania sałatek, surówek
i deserów /A.D. Halicka, Koło Gospodyń Raczkowskich/
- warsztaty bożonarodzeniowe - pieczenie i ozdabianie pierników /Koło Gospodyń z Małych Raczek/
- nauka języków obcych – j. angielski dla młodzieży /E. Grzyb/
- nauka języków obcych – j. niemiecki /M. Taraszkiewicz/
- zajęcia komputerowe - nie zaniedbujemy propagowania i poszerzania wiedzy o możliwościach jakie dają
multimedia. Umożliwiamy bezpłatny dostęp do Internetu, organizujemy kursy doskonalące umiejętności
korzystania z komputera i Internetu.
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 2014r. organizowaliśmy m.in. gry
i zabawy rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu, spacery i przejażdżki rowerowe po okolicy,
wycieczki rekreacyjne podczas wakacji, wycieczki autokarowe, biwak w leśniczówce .Organizowane były
także wieczorki i zabawy taneczne. /szczegółowy opis w zał. Nr 1/.
Codzienna praca naszej placówki ma dużą wartość. Podziękowania należą się instruktorom, słowa
uznania rodzicom dzieci i młodzieży, którzy dostrzegają konieczność systematycznego rozwoju określonych
zainteresowań dzieci i umożliwiają ich rozwój na prowadzonych przez naszą placówkę zajęciach. W stałych
zajęciach prowadzonych w GOK w sposób systematyczny, każdego tygodnia, brało udział ok. 300 osób
(dzieci, młodzież i dorośli).
7. W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury prowadzi działalność społeczno- kulturalną oraz
realizuje swoje zadania 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 w konkursach
wielkanocnych, konkursach na Wieniec Dożynkowy na różnym szczeblu oraz konkursach kulinarnych.

Służą swoją pomocą przy organizacji Gminnego Dnia Seniora i Dnia Kobiet, 500 lecia Ziemi Raczkowskiej,
Kartofliska, Wigilii Integracyjnej. Nieodłącznym elementem ich działania jest wystawianie stoisk
z wypiekami domowymi podczas różnych imprez gminnych.
- 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.
Spotkania w Kole Gospodyń Raczkowskich oraz Klubie Seniora, to dobry sposób do poznawania
ludzi. Ponadto umożliwiają one realizację własnych pasji. Stanowią źródło inspiracji, pole wymiany
doświadczeń i poglądów. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem.
Uczestnictwo we wspólnocie ofiaruje także poczucie jedności i przynależności do grupy, które jest bezcenne.
Członkowie Koła Gospodyń Raczkowskich i Raczkowskiego Klubu Seniora licznie uczestniczą w imprezach
i koncertach organizowanych dla mieszkańców przez GOK.
8. W 2014r. pomieszczenia GOK były przygotowywane i udostępniane na:
- sesje Rady Gminy
- spotkania na potrzeby UG oraz innych jednostek gminnych
- szkolenia rolnicze
- punkt bezpłatnych porad prawnych
- bezpłatne zajęcia z psychologiem, terapeutą
- spotkania robocze Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na potrzeby osób dotkniętych przemocą
- bezpłatne zajęcia grupowego poradnictwa zawodowego organizowanego przez Training Group Danuta
Gorlewska w ramach projektu "Młodzi z perspektywą" współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
- zebrania Koła Wędkarskiego „Rak”.
9. Współpraca z instytucjami i organizacjami :
GOK współpracował z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji
przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Współpraca dała nam duże szanse rozwojowe w szerzeniu
kultury i promocji Gminy Raczki:
- Urzędem Gminy, Radą Gminy
- Starostwem Powiatowym w Suwałkach
- Lokalną Grupą Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
- Ośrodkiem Doskonalenia Rolniczego w Suwałkach
- Parafią p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach
- Akcją Katolicką i Radą Parafialną przy parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach
- Suwalskim Ośrodkiem Kultury w zakresie konsultacji merytorycznej
- Państwowym Archiwum w Suwałkach
- Muzeum Okręgowym w Suwałkach
- Suwalskim Ośrodkiem Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego – Pryzmat w Suwałkach
- Biurem Obsługi Szkół w Raczkach
- Szkołami Podstawowymi w Raczkach, Jaśkach, Wronowie, Kuriankach , Gimnazjum w Raczkach,
Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Filipowie, ZS w Bakałarzewie, Gimnazjum w Janówce,
Gimnazjum w Wieliczkach, ZS w Dowspudzie
- Studiem Małych Form Teatralnych w Krakowie
- Wędrownym Teatrem Lalek MAŁE MI z Warszawy

- 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
- Kinem Iskra w Augustowie
- Kinem Ciemna Lumiere w Suwałkach
- Kołem Gospodyń Raczkowskich
- Kołem Gospodyń w Małych Raczkach
- Raczkowskim Klubem Seniora
- Kołem Wędkarskim „ Rak”
- Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raczkach
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Raczkach
- PT Rospuda
- Polskim Związkiem Wędkarskim w Suwałkach
- sołectwem w Raczkach , Małych Raczkach
- Aresztem Śledczym w Suwałkach
- Firmą: Training Group
- mediami w zakresie promocji działań kulturalnych
- osobami fizycznymi
Nawiązana współpraca z wymienionymi podmiotami 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, wpływających na aktywną postawę człowieka.
Ze względu na brak świetlic wiejskich dalszą działalność zamierzamy prowadzić głównie
w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach. Z uwagi na trudności lokalowe będziemy korzystać
z możliwości wypożyczania sali w Domu Parafialnym i remizy OSP w Raczkach. Nasza placówka otwarta
jest dla zainteresowanych mieszkańców gminy 6 dni w tygodniu, w godzinach od 10.00. – 21.00. Ponadto
wszelkie uroczystości i imprezy odbywają się również w niedziele i święta. Nasza oferta zajęć cyklicznych
jest bogata, staramy się ciągle ją poszerzać i dostosowywać do oczekiwań społeczeństwa. Wszystko, co
dzieje się Gminnym Ośrodku Kultury śledzić można na stronach internetowych: www.gok.raczki.pl oraz
www.facebook.pl/gok.raczki, www.facebook.pl/raczkowskie.archiwalia, www.facebook.pl/rak.raczki, gdzie
zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań, zajęć cyklicznych oraz wydarzeń, na które
wszystkich zapraszamy.
Mamy nadzieję, że osobom korzystającym z oferty naszego Ośrodka Kultury pozostaną miłe
wspomnienia. Zainteresowani mogli wziąć udział w swoich ulubionych zajęciach, lub spróbowali odkryć
w sobie nowe talenty. Podsumowując minione miesiące naszej działalności zachęcamy do korzystania
z naszej oferty, do jeszcze częstszego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez naszą placówkę.
Liczymy na poszerzenie grona odbiorców, sympatyków i partnerów do współpracy.
PROBLEMY W DZIAŁANIACH INSTYTUCJI
Obiekt, którym zarządza Gminny Ośrodek Kultury umożliwia organizację codziennych działań
artystyczno - edukacyjnych i rozrywkowych, jednak przy organizacji większych imprez i uroczystości
posiadamy zbyt małą salę widowiskową. Nie mamy szans na rozszerzenie działalności kulturalnej
i wprowadzenie ambitniejszych form scenicznych. Nasza sala widowiskowa, to sala kameralna, która mieści
tylko 60 miejsc siedzących i niewielki aneks sceniczny, bez zaplecza scenicznego. Sala jest intensywnie
eksploatowana i bardzo często adoptowana do poszczególnych form działania. W Sali kameralnej odbywają
się próby 2 zespołów wokalnych, zajęcia taneczne i ruchowe (6 grup), nauka gry na pianinie oraz zajęcia
teatralne Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. Odbywają się tu także wszystkie mniejsze imprezy
i uroczystości, spotkania autorskie, widowiska teatralne, koncerty muzyczne, wieczorki taneczne i dyskoteki.
Ponadto sala jest udostępniana na posiedzenia sesji rady gminy, różne szkolenia i zebrania. Niewielka scena
uniemożliwia prezentację dużych form teatralnych, tanecznych i estradowych. Z opisywanym problemem

częściowo radzimy sobie wypożyczając okazjonalnie pomieszczenia w Domu Parafialnym , remizie OSP,
szkołach. Jednak na dłuższą metę jest to bardzo uciążliwe. Dalszy rozwój instytucji kultury w gminie Raczki
zdeterminowany jest koniecznością rozbudowy i poszerzenia bazy lokalowej o nowy obiekt w postaci sali
widowiskowej.
PODSUMAWANIE
Rok 2014 był owocnym rokiem pracy GOK w Raczkach. Realizowana była działalność kulturalno –
edukacyjna, która jest najważniejsza, bo przygotowuje dzieci i młodzież do świadomego odbioru sztuki
i uczestnictwa w kulturze. Proponowane przez nas formy działalności kulturalnej mają na celu zarówno
kształtowanie indywidualnych zainteresowań, jak i wyzwolenie fantazji, wyobraźni, aktywności wśród
mieszkańców gminy. Dla nas najważniejsze jest społeczeństwo, które chce z nami współpracować,
przebywać, bawić się, czerpać wiedzę oraz zagospodarować czas wolny.
Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa gminy udaje nam się spełnić, nie
wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić. Staramy się kontynuować działania z lat poprzednich, ale także
wprowadzamy nowe formy kulturotwórcze. Staramy się również w miarę posiadanych środków i możliwości
realizować sugestie i propozycje płynące bezpośrednio od społeczności lokalnej. Nasz GOK jest otwarty na
wszelkie inicjatywy wypływające nie tylko od mieszkańców gminy czy lokalnych instytucji, ale również na
propozycje współpracy płynące z zewnątrz. Mamy nadzieję, że rok 2015 będzie rokiem równie owocnej
pracy kulturalnej, stając się źródłem satysfakcji dla całego społeczeństwa gminy.
Kończąc sprawozdanie pragnę podziękować samorządowi gminy za zaangażowanie w sprawy
kultury oraz wspieranie działań ku lepszemu rozwojowi kultury w naszej gminie. Dziękuję dyrektorom
i nauczycielom wszystkich szkół z terenu gminy, członkom zespołów Gozdawa, Raczkowiacy, Zorniczeńka,
Raczkowskiej Orkiestry Dętej, paniom z Koła Gospodyń Raczkowskich i Koła Gospodyń z Małych Raczek,
członkom Raczkowskiego Klubu Seniora oraz 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.
PLAN ROZWOJU BAZY I INFRASTRUKTURY GOK:
Zadania do realizacji:
- odmalowanie ścian w biurze, sali plastycznej, komputerowej, świetlicy
- remont rynien
- konserwacja zewnętrznej stolarki okiennej budynku GOK
Tygodniowy rozkład bieżących zajęć realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach:
Poniedziałek:
16.00 – 18.00 – Zajęcia świetlicowe
16.00 – 18.00 – Zajęcia Ruchowe- SOCCATOTS, czyli Maluszki w akcji
18.00 – 20.00 – Zajęcia komputerowe „50 +”- Polska Cyfrowa Równych Szans
Wtorek:
16.00 – 17.30 – Zajęcia taneczne - mażoretki /gr. młodsza/
17. 30 – 19.00 - Zajęcia taneczne - mażoretki /gr. starsza
19.00 – 20.00 - Zajęcia taneczne – Zumba /wszyscy chętni/
17.00 – 20.00 – Koło Gospodyń Raczkowskich /1 wtorek miesiąca/
Środa:
16.00 – 17.30 – Zajęcia plastyczne/gr. młodsza/
17.30 – 19.00 – Zajęcia plastyczne/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 miesiąca/
Czwartek:
14.30 – 16.00 – Zajęcia wokalne /gr. młodsza/
16.00 – 17.30 – Zajęcia wokalne / gr. starsza/
15.00 – 16.00 – Zajęcia taneczne - Baby Balet/
16.00 - 17.30 – Zajęcia rytmiczno- taneczne /
16.00 – 18.00 – Zajęcia świetlicowe
18.00 – 20.00 – Próba zespołu Raczkowiacy
18.00 – 20.00 – Próba Orkiestry Dętej
Piątek:
16.00 – 18.00 – Zajęcia taneczne /indywidualne/
17.00 – 19.00 – Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - próby
19.00 – 21.00 – Młodzieżowy Klub Dyskusyjny
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. W pracowni dostępne jest 9 stanowisk komputerowych.

KALENDARZ GŁÓWYCH IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ZAPLANOWANYCH W GOK
W RACZKACH NA 2015 ROK
STYCZEŃ
1) „MUZYKA I WIEDEŃ - NIEROZŁĄCZNA PARA” - koncert noworoczny
- SZOPKA NOWOROCZNA - widowisko w wykonaniu dzieci i młodzieży z Koła Młodych Przyjaciół
Ziemi Raczkowskiej
2) „TWÓRCZE FERIE W GOK” – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży, współpraca ze Świetlicą
Profilaktyczną w Raczkach, przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Karnawałowe wieczorki taneczne/ dla różnych grup wiekowych/
LUTY
4) Wielki Bal Kostiumowy dla dzieci
5) „JAZZOWE ZAPUSTY”- koncert muzyczny
MARZEC
6) „BABSKI WIECZÓR” – Gminny Dzień Kobiet - współpraca z Muzeum im. Marii Konopnickiej
w Suwałkach, Kołami Gospodyń
7) „ALE JAJA” - warsztaty ozdób wielkanocnych
8) „WESOŁEGO ALLELUJA” –spotkanie wielkanocne – X edycja Gminnych Konkursów na Pisankę,
Palmę oraz wypieki wielkanocne; wystawa pokonkursowa
9) „WITAJ WIOSNO!” - Gminny Konkurs Recytatorski
10) „KULTURA I HISTORIA” – spotkanie promujące film o Raczkach
KWIECIEŃ
11) „VI AKCJA CZYSTA ROSPUDA”
MAJ
12) „WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” - gminna uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
13) „KULTURA I HISTORIA” – spotkanie promujące album o Raczkach
14) „MIJAJĄ LATA ZOSTAJĄ PIOSENKI I WSPOMNIENIA” – koncert zespołów i kapel ludowych współorganizacja z zespołem Raczkowiacy
15) „SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE”- beneficjent Gmina Raczki, realizacja GOK Raczki,
współpraca z Kołem Wędkarskim Rak z Raczek
CZERWIEC
16) „MAMA, TATA, DZIADKOWIE I JA” – rodzinny festyn gminno – parafialny
17) „CO NAM W DUSZY GRA” – podsumowanie zajęć organizowanych w GOK
18) „XI PALINOCKA w Raczkach”

LIPIEC
19) III RODZINNY SPŁYW KAJAKOWY ROSPUDĄ
20) „DZIECIAKI Z NASZEJ PAKI”- zajęcia wakacyjne w GOK, współpraca ze Świetlicą Profilaktyczną
w Raczkach, przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
21) „II KOMPUTEROWY TURNIEJ w League of Legends”
22) „XXV LECIE ZESPOŁU ZORNICZEŃKA”- jubileuszowy koncert zespołów i kapel ludowych,
współorganizacja z zespołem Zorniczeńka
SIERPIEŃ
23) „Lato nad Rospudą” - impreza kulturalno – rozrywkowa
WRZESIEŃ
24) „KARTOFLISKO”– Święto Raczkowskiego Ziemniaka
PAŹDZIERNIK
25) „WSPOMNIEŃ CZAR” – Gminny Dzień Seniora - współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich
i Raczkowskim Klubem Seniora
26) „W RACZKOWKIM SALONIKU POEZJI”- spotkanie autorskie z poetą
27) Ogólnopolska akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, której celem jest rozpropagowanie czytelnictwa
wśród dzieci i ich rodziców /do czytania chcemy zaprosić chętne osoby z różnych środowisk zawodowych/
LISTOPAD
28) MUZYCZNE ZADUSZKI
29) „TOBIE OJCZYZNO” – XI Międzygminny Konkurs recytatorsko – wokalny im. Gen. L. M. Paca
30) „ WIECZORNICA PATRIOTYCZNA” uroczystość gminna z okazji Święta Niepodległości Polski
31) Wieczorki andrzejkowe /dla różnych grup wiekowych/
GRUDZIEŃ
32) Teatralne Mikołajki w GOK
33) Warsztaty ozdób świątecznych
34) Kulinarne warsztaty bożonarodzeniowe - współpraca z Kołami Gospodyń
35) Wigilia integracyjna- współpraca ze Świetlicą Profilaktyczną, Kołami Gospodyń
36) Powitanie Nowego Roku – zabawa sylwestrowa w GOK

Przedstawione wydarzenia kulturalne bądź ich czas realizacji mogą ulec zmianie.

Zał. 1)
WYKAZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK
KULTURY W RACZKACH W 2014 r.
STYCZEŃ
1) „MUZYKA BYŁA, JEST I BĘDZIE” KONCERT NOWOROCZNY- inauguracja obchodów
Jubileuszu 500 -lecia Raczek - 05.01.2014r. (niedziela), sala kameralna GOK
W bogatym programie, na który składały się dawne i współczesne przeboje muzyki klasycznej
i rozrywkowej wystąpili muzycy Miejskiej Orkiestry Dętej przy OSP w Grajewie, w następującym składzie:
Kwintet Instrumentów Blaszanych: Wiesław Gajdziński - alt sakshorn, Michał Zalewski – puzon, Tadeusz
Srebrowski – tuba, Ryszard Jasionowski – flet, Bogdan Chorosiński – trąbka i Grzegorz Karpowicz – trąbka.
Razem z kwintetem gościnnie wystąpili dwaj młodzi muzycy z Białegostoku. Ignacy Wysocki - klarnet
i saksofon oraz Szymon Boszko - perkusja i ksylofon. Muzykom akompaniowała na fortepianie Ewa
Chomicz – Wysocka. Podczas koncertu publiczność usłyszała: Jeremiah Clarke - " Prince of Denmark's
March", P. Czajkowski - "Album dla młodzieży" wiązanka melodii, Glen Miller - "Księżycowa serenada",
J.S. Bach - "JesusbleibetmeineFreude" aranżacja Jean-FrancoisTaillard, T. Turpin - "The Harlem Rag", John
Philip Sousa "The Washington Post", G. Rossini - Marsz z uwertury "Wilhelm Tell", M. Whitney – Rumba,
A. Zambrano – Tarantella, F. Borne - Fantasia na temat opery "Carmen" Bizeta, H. Mancini – „Moon
River”, V. Monti – „Czardasz”, Camille Saint- Saens – „Taniec słonia”, R. Schumann – „Wesoły Wieśniak”,
K. Hala – „Fokstrot”. Koncert był prawdziwą muzyczną ucztą dla melomanów.
2) „SĄSIEDZKIE SPOTKANIA”- 14.01.2014r. (wtorek), sala GOK, współpraca z Kołem Gospodyń
Raczkowskich
Spotkanie karnawałowo- integracyjne pań z Koła Gospodyń Raczkowskich oraz zaprzyjaźnionego
Koła Gospodyń z Wieliczek.
3) „X RACZKOWSKA SZOPKA NOWOROCZNA” - widowisko teatralne w wykonaniu dzieci
i młodzieży z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - 19.01.2014r. (niedziela), sala w domu
parafialnym, współpraca z parafią w Raczkach i sołectwem w Małych Raczkach
Tradycją GOK w Raczkach jest Raczkowska Szopka Noworoczna, wystawiana przez Koło Młodych
Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej pod kierunkiem Anny Doroty Halickiej. Widowisko, które pokazano
19 stycznia br. na scenie Domu Parafialnego, to opowieść o narodzeniu Chrystusa w Betlejem, spisku
Heroda i diabłów oraz o uczuciach, które towarzyszą temu niezwykłemu wydarzeniu. W przedstawieniu
można było także odnaleźć wątki odwołujące się do aktualnych wydarzeń, pełnych komizmu oraz
niesamowitych zwrotów akcji, wzbogaconych atrakcjami wizualno – muzycznymi.
4) „KONCERT KOLĘD” – spotkanie muzyczne– 24.01.2014r. (piątek), sala kameralna GOK
Spotkanie muzyczne z wysłuchaniem kolęd w wykonaniu dzieci uczestniczących w zajęciach nauki
gry na pianinie w GOK, pod kierunkiem Ewy Gąsiewskiej. Dzieci zagrały znane wszystkim kolędy, nie
zabrakło też wspólnego kolędowania, a w przerwie między występami na gości czekał słodki poczęstunek.
5) „KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DLA DOROSŁYCH” – 25.01.2014r. (sobota),
sala kameralna GOK, współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich, Raczkowskim Klubem Seniora
6) „KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DLA MŁODZIEŻY” - 29.01.2014r. (środa), sala
kameralna GOK, współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
LUTY
7) „KARNAWAŁ WE WRONOWIE” – Spotkanie Zespołów Śpiewaczych oraz kapel ludowych
Suwalszczyzny, śpiewających pieśni biesiadno – karnawałowe – 01.02.2014r. (sobota), SP we
Wronowie, współpraca z zespołem ludowym Zorniczeńka i SP we Wronowie
W programie: występy zespołów śpiewaczych i kapel ludowych Suwalszczyzny prezentujących
przyśpiewki biesiadne i karnawałowe, spotkaniu towarzyszył poczęstunek. Na scenie zaprezentowały się

następujące zespoły: Zorniczeńka, Zajączkowiaki, Raczkowiacy, Znaroku, Bakałarz, Rominczanie oraz
znane kapele: Przeroślaki, Onegdaj i Fest. Celem głównym imprezy było kultywowanie tradycji oraz
zachowanie w pamięci przyśpiewek i pieśni ludowych, a także prezentacja i popularyzacja ludowej kultury
muzycznej Suwalszczyzny. Ponadto impreza to znakomita okazja dla zespołów do wymiany doświadczeń
i wzajemnego poznania się oraz integracji w niepowtarzalnym, zimowym klimacie.
8) „TWÓRCZE FERIE W GOK” – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży - 28.01. - 08.02.2014r.,
współpraca ze Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach
Podczas ferii zimowych GOK zorganizował różnorodne zajęcia, uatrakcyjniające wolny czas dzieci,
które dostosowane były do grup wiekowych, a ich głównym celem było:
- organizowaniu czasu wolnego oraz poszerzanie zainteresowań dzieci
- nauka współdziałania i współżycia w grupie
- stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości osobistego kontaktu ze sztuką
- rozbudzanie poczucia piękna
- rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni oraz twórczego myślenia
- wyrobienie zainteresowania czytelnictwem
- ukazanie uczestnikom zajęć różnorodności środków artystycznego wyrazu.
W pierwszym tygodniu były to stałe zajęcia odbywające się w naszej placówce, gdzie dzieci mogły
uczestniczyć w:
- Zajęcia taneczne – mażoretki
– Zajęcia taneczne – Zumba
- Plastusiowo (zajęcia plastyczne)
– Zajęcia rytmiczno – taneczne
- Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze
– Zajęcia muzyczne – nauka gry na pianinie
W drugim tygodniu ferii zorganizowaliśmy następujące zajęcia:
3.02. (poniedziałek)
- Zajęcia integracyjne - gry i zabawy
- Poranek z bajkami- seanse filmu animowanego
- Plastusiowo - zajęcia plastyczne
- Wyspa gier - turniej gier planszowych
4.02. (wtorek)
- Zajęcia rytmiczno – taneczne
- Kuchcikowo- zajęcia kulinarne
- Zajęcia taneczne – mażoretki
- Zajęcia taneczne – Zumba
9) „SPOTKANIE Z MUZYKĄ I INSTRUMENTAMI” - lekcja muzyczna – spotkanie z uczniami
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Augustowie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Białymstoku – 04.02.2014r. (wtorek), sala kameralna GOK
Atrakcją dla wszystkich uczestników zajęć feryjnych było spotkanie z uczniami Państwowej Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Augustowie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białymstoku. Podczas
lekcji muzycznej zorganizowanej przez panią Ewę Chomicz – Wysocką we współpracy z Katarzyną

Nikolopoulu - nauczycielki SM w Augustowie nasze dzieci mogły nie tylko posłuchać pięknych utworów
muzycznych, ale także spróbowały swoich możliwości we wspólnym graniu. Zajęcia przybliżyły grę na
różnorodnych instrumentach (dzwonki, flet, gitara, ksylofon, pianino, trąbka). Program spotkania zawierał
atrakcyjny repertuar, ułożony zgodnie z zasadą stopniowania trudności, który zachęcał do nauki.
10) „SPOTKANIE Z FILMEM”- organizacja wyjazdu do kina „Iskra” w Augustowie na film
animowany 3D pt. „Kraina Lodu” - 05. 02.2014r. (środa)
11) „NOC Z BAŚNIĄ w GOKu”- 07.02.2014r. (piątek), pomieszczenia GOK
Ta forma zajęć ma już swoją roczną tradycję. Wówczas GOK tętni życiem do późnych godzin
nocnych, a co krok można tu 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 oraz babcia Zosia.
Bardzo dziękujemy za tę cenną pomoc i mamy nadzieję, że w następnym spotkaniu również będziemy mogli
na Nich liczyć.
12) „WIELKI BAL PRZEBIERAŃCÓW” -06.02.2014 r. (czwartek), pomieszczenia GOK
Tym, na co z niecierpliwością czekało wiele dzieci był karnawałowy bal przebierańców, w którym
wzięło udział bardzo dużo mniejszych i większych uczestników. W programie imprezy odbyły się tańce
i pląsy, wspólne śpiewanie, zabawy i konkursy, malowanie twarzy, tworzenie figurek balonowych, pokaz
strojów karnawałowych, słodki poczęstunek dla przebierańców oraz wiele innych atrakcji!
07.02. (piątek)
- Zabawy na śniegu
- „Karaoke” – śpiewnie piosenek znanych wykonawców z podkładem muzycznym
- Zajęcia muzyczne – nauka gry na gitarze
13) „I KOMPUTEROWY TURNIEJ w League of Legends” - 07.02.2014r.(piątek), sala komputerowa
GOK
14) „WIECZÓR FILMOWY W GOK DLA MŁODZIEŻY” – 07.02.2014r.(piątek), sala kameralna
GOK
8.02. (sobota)
- Zajęcia muzyczne – nauka gry na pianinie
Oprócz powyższych zajęć podczas ferii codziennie czynna była pracownia plastyczna
i komputerowa ze stałym dostępem do Internetu.
15) „KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DLA MŁODZIEŻY” – 08.02.2014r. (sobota),
sala kameralna GOK, współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
16) „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ” - WIECZÓR WALENTYNKOWY - 15. 02.2014r. (sobota),
sala kameralna GOK
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.
17) „WSPOMNIEŃ CZAR” – Gminny Dzień Seniora – 16.02.2014r. (niedziela), sala OSP w Raczkach,
współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich, Raczkowskim Klubem Seniora

Raczkowski GOK, w którym tradycję traktuje się z wielkim szacunkiem jest przestrzenią, gdzie
seniorzy mają swoje wyjątkowe miejsce i wyjątkową rolę, ponieważ stanowią ostoję owej tradycji. To dzięki
Nim nie pokryły się kurzem nasze obyczaje, to z Ich ust młodsze pokolenia dowiadują się prawdy
o minionym czasie, to Ich ręce i serca sprawiły, że rodzinne domy stały się bezpieczną przystanią dla dzieci,
a potem także wnuków. Na uroczystości z okazji Dnie Seniora wśród zaproszonych gości byli obecni m.in.
Wójt Gminy Raczki pan Roman Fiedorowicz, wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Ostrowski,
a także klubowicze z Raczkowskiego Klubu Seniora, seniorzy niezrzeszeni oraz panie z Koła Gospodyń
Raczkowskich. Na część oficjalną złożyło się wystąpienie i życzenia pana wójta oraz wręczenie kwiatów
najstarszym seniorom, przybyłym na uroczystość. Po życzeniach wspólnie zaśpiewaliśmy „Sto lat".
W imieniu seniorów głos zabrał pan Romuald Konewko, który posłużył się słowem rymowanym autorstwa
pani Wandy Czuper. W podziękowaniach o nikim nie zapomniano, doceniono wszystkich, którzy wspierają
działania seniorów.
W części artystycznej niespodziankę przygotowali sami seniorzy, którzy zmobilizowani przez panią
Zosię Sadowską przedstawili wzruszające widowisko „Od przedszkola - do seniora”. Widowisko oparte na
wspomnieniach, okraszone śmiesznymi scenkami i muzyką nawiązującą do wspomnień, wzruszyło
zebranych do łez! Brawo seniorzy za pomysły i odwagę!
Na naszej scenie wystąpiły sąsiadki zza miedzy, czyli Wieliczanki z Wieliczek. Swoje przeboje
wyśpiewały także lokalne zespoły Gozdawa i Raczkowiacy, wśród których większość to też seniorzy. Ich
wieloletnia aktywność skupia się na promowaniu pieśni ludowych i patriotycznych podczas występów
artystycznych na różnych imprezach i uroczystościach na szczeblu gminnym oraz poza gminnym.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia wspólnej zabawy i stworzyli
niezapomniany wieczór. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pań z Koła Gospodyń
Raczkowskich za współpracę i pyszne ciasta!
18) „KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY” - 22.02.2014r. (sobota), sala OSP, współpraca
z Kołem Gospodyń Raczkowskich, Raczkowskim Klubem Seniora
MARZEC
19) „BABSKI WIECZÓR” - GMINNY DZIEŃ KOBIET - 08.03.2014r. (sobota) – sala kameralna
GOK, współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich
W programie: koncert pt. „Dla Ewy i Adama”, wykonany przez Ewę Chomicz- Wysocką (pianino)
oraz Ryszarda Jasionowskiego (flet). Podczas koncertu do wspólnego śpiewania włączyli się goście obecni
na sali. W dalszej części uroczystości można było obejrzeć kabaret nawiązujący do życia codziennego
i relacji damsko-męskich w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. Wielką atrakcją
naszego spotkania okazały się występy: Maryli Rodowicz, Hanki Bielickiej i Krystyny Jandy. Również
goście mieli okazję do występu, bo niektórym dane było czytać wiersze i krótkie monologi. A do tego
jeszcze wspólne rozmowy przy filiżance herbaty i pysznym ciastku. Podczas tegorocznego Dnia Kobiet
Panie z Koła Gospodyń Raczkowskich obchodziły swoje 5 urodziny. Działalność KGR jest najlepszym
dowodem na to, że najważniejsza jest chęć oraz przekonanie i miłość, do tego, co się robi. Nie są potrzebne
wielkie pieniądze, ani rozbudowana infrastruktura, bo tam gdzie jest zapał łatwo pokonać przeciwności
i stojące na drodze trudności. Nasze gospodynie również tego wieczoru były bardzo pomocne, ponieważ
podjęły się przygotowania poczęstunku i dzięki nim na stołach królowały wyśmienite domowe wypieki.
20) „WARSZTATY TANECZNE”- 28.03.2014r. (piątek), pomieszczenia GOK
Warsztaty taneczne skierowane do dzieci i młodzieży, których celem było uwrażliwienie
młodych odbiorców na pozawerbalne formy komunikacji, zapoznanie ich z językiem tańca i rozwój nowej
publiczności dla tej sztuki. Warsztaty przygotowano we współpracy z tancerzami i choreografami
uprawiającymi różne dziedziny sztuki tańca, dzięki czemu uczestnicy mieli okazję by zapoznać się m.in.
z technikami tańca współczesnego, baletem, hip-hopem.

KWIECIEŃ
21) „WIECZÓR FILMOWY W GOK” – 04.04.2014r. (piątek), sala kameralna GOK,
współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
22) „ALE JAJA!” – plastyczne warsztaty wielkanocne - 05.04.2014r. (sobota), sala GOK
Warsztaty plastyczne przeznaczone dla wszystkich tych, którzy chcieli poczuć pierwsze powiewy
cieplejszego powietrza i stworzyć swoje oryginalne pisanki i zrobić ozdoby wielkanocne. Podczas zajęć
uczestnicy ozdabiali jaja metodą, decoupage, wykonywali ozdoby wielkanocne metodą quillingu oraz stroiki
wielkanocne.
23) „WESOŁEGO ALLELUJA- SPOTKANIE WIELKANOCNE” - IX Gminny Konkurs na Pisankę,
stroik oraz wypieki wielkanocne oraz wystawa pokonkursowa-13.04.2014r. (niedziela), sala kameralna
i Galeria nad Rospudą w GOK
W programie: otwarcie wystawy pokonkursowej, degustacja wypieków konkursowych, montaż
słowno - muzyczny oparty na tekstach ks. J. Twardowskiego, poezji T. Różewicza oraz W. Bąka, a także
pieśniach religijnych w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej /pod kier. A. D.
Halickiej/, rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w Gminnym Konkursie na pisankę(kategoria współczesna
i tradycyjna), stroik oraz wypieki wielkanocne. Komisja oceniająca podkreśliła wysoki poziom prac,
zaangażowanie i inwencję twórczą wykonawców. Przy ocenie pod uwagę brano przede wszystkim: estetykę
wykonania prac, nawiązanie do tradycji Świąt Wielkanocnych i wykorzystanie materiałów naturalnych. Do
tegorocznego konkursu zgłoszono 44 prace ze SP w Raczkach, Wronowie, Kuriankach, Gimnazjum
w Raczkach oraz prace dorosłych. Dla zwycięzców GOK ufundował nagrody rzeczowe i przygotował
okolicznościowe dyplomy. Pozostałych uczestników obdarowano dyplomami i słodyczami. Wszystkie prace
wyeksponowano na wystawie pokonkursowej w Galerii „Nad Rospudą” w GOK. Konkurs stwarzał okazję
do indywidualnej działalności artystycznej i kulinarnej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego
zwyczaju zdobnictwa i obyczajów. W konkursach mogli uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjum oraz dorośli z gminy Raczki.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak szerokie zainteresowanie
konkursami, ogromny wkład pracy, piękne rękodzieła i przepyszne wypieki! Składamy serdeczne
podziękowania rodzicom i nauczycielom za rozpropagowanie konkursów i zachęcanie młodego pokolenia do
kultywowania wielkanocnych tradycji.
24) „WIELKANOC! WIELKANOC!” - konkurs recytatorski – 13.04.2014r. (niedziela), sala
kameralna GOK
Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych do Konkursu przystąpiło 48 uczniów przedszkola, szkół
podstawowych i gimnazjum z 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. Zwycięzcy otrzymali nagrody
i dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymali słodycze i dyplomy za udział.
25) „V AKCJA CZYSTA ROSPUDA 2014” – 26.04.2014r. (sobota) – plener – szlakiem Rospudy koordynacja GOK w Raczkach
W ramach tegorocznych obchodów „Dnia Ziemi”, w dniu 26 kwietnia zaprosiliśmy do wzięcia
czynnego udziału w V edycji „Akcja- czysta Rospuda”, czyli zorganizowanego sprzątania Doliny Rzeki
Rospudy. Jak wstępnie przewidzieliśmy, z roku na rok procentuje organizowanie w/w działania. Śmieci
pozostawianych przez turystów, jak i dzikich wysypisk jest również coraz mniej. Zebrano około 2 tys. litrów
śmieci, przede wszystkim wszelkiego rodzaju plastiku, szkła oraz aluminium. Oprócz już tradycyjnie
uczestniczących organizatorów - PT Rospuda oraz GOK w Raczkach, w akcji wzięły udział zorganizowane
grupy- strażacy z OSP Raczki, podopieczni i opiekunowie z Aresztu Śledczego w Suwałkach, uczniowie ze
szkół- SP oraz Gimnazjum w Raczkach wraz z opiekunami oraz wolontariusze. Wszystkim aktywnie
uczestniczącym dziękujemy za wsparcie oraz wspólne działanie. Oby śmieci w przyszłym roku było jeszcze
mniej.

MAJ
26) „WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” - UROCZYSTA WIECZORNICA z okazji 223 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 04.05.2014r. (niedziela), sala Domu Parafialnego w Raczkach
W uroczystości wzięli udział: Ksiądz proboszcz H. Polkowski, Starosta Powiatu suwalskiego pan Sz.
Ołdakowski, Wójt Gminy Raczki pan R. Fiedorowicz oraz mieszkańcy Raczek. Na wstępie odbył się apel
pamięci, podczas którego złożono hołd twórcom Konstytucji 3 Maja oraz wszystkim, którzy do końca bronili
jej ideałów.
Program artystyczny bardzo energicznie rozpoczęły raczkowskie mażoretki, następnie zespół
Raczkowiacy wystąpił z wiązanką pieśni patriotyczno- majowych. Młodzież z Koła Młodych Przyjaciół
Ziemi Raczkowskiej przedstawiła montaż historyczny, w którym wspomniano wydarzenie, które miało
miejsce 3 lata po obaleniu Konstytucji 3 Maja, czyli Powstanie Kościuszkowskie, które było kolejnym
pięknym zrywem narodu polskiego ku walce o wolność. 24 marca minęła 220 rocznica wybuchu Powstania.
Na zakończenie uroczystości wystąpili stażem młodzi, wiekiem dojrzali i doświadczeniem
profesjonalni, czyli Mazurskie Trio z Suwałk. Domeną zespołu są piosenki mądre, piękne i ciekawe, bo
w takich publiczność najbardziej gustuje. Zespół w składzie Wojtek Straszyński (śpiew, gitara), Darek Sala
(śpiew, gitara) i Adam Marszałek (skrzypce) przedstawił m.in. utwory Okudżawy, Wysockiego,
Kaczmarskiego, Cohena.
27) „MIJAJĄ LATA ZOSTAJĄ PIOSENKI I WSPOMNIENIA” – jubileuszowy koncert zespołów
i kapel ludowych – 17.05.2014r. (sobota), sala Domu Parafialnego i Domu Weselnego Kamienny Krąg
w Raczkach, współorganizacja zespół Raczkowiacy
Podczas koncertu zespół Raczkowiacy świętował Jubileusz X – lecia swojej działalności
artystycznej. Przez dekadę śpiewali dla mieszkańców gminy, występowali na różnych uroczystościach
i imprezach również poza jej granicami. W sobotę śpiewali na własnym Jubileuszu, odebrali liczne
gratulacje i życzenia oraz usłyszeli „Sto lat!” wykonane na ich cześć. Wśród grona gości przybyłych na
uroczystość byli m. in.: Starosta Powiatu Suwalskiego Pan Szczepan Ołdakowski, Podinspektor ds. Oświaty
i Kultury Fizycznej w Starostwie Pani Anna Micielica, zastępcy przewodniczącego Rady Gminy: Panowie
Krzysztof Koncewicz i Stanisław Ostrowski, radni z terenu gminy, Dyrektor Gimnazjum w Raczkach Pani
Wiesława Jasionowska, a także zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze z różnych zakątków naszego, a także
miejscowa społeczność.
Zespół otrzymał życzenia, gratulacje i okolicznościowy grawer z rąk Pana Starosty oraz liczne
życzenia, kwiaty, i upominki od innych gości i zaprzyjaźnionych zespołów. Jubilaci również podziękowali
występującym zespołom, wręczając pamiątkowe statuetki oraz swoją pierwszą płytę z nagraniami. Po
Koncercie, zaproszeni goście udali się na poczęstunek do domu weselnego „Kamienny Krąg”, gdzie na
pięknie przystrojonych stołach podano smaczny obiad. W serdecznej atmosferze trwały rozmowy, wspólne
tańce i śpiewanie.
Serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi za udostępnienie Sali Domu Parafialnego, państwu
Barbarze i Ryszardowi Drobiszewskim za udostępnienie sali w lokalu Kamienny Krąg oraz wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Jubileuszu.
Zespół Raczkowiacy, to jeden z trzech działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach
zespołów, propagujących śpiewanie w naszej gminie. Zespół jest zintegrowany ze środowiskiem lokalnym
i z niego wyrasta. Zespół kierowany przez pana Stanisława Marciniaka występuje w składzie: Gryza Teresa,
Iwaszko Bożena, Iwaszko Ania (bębenek, marakasy), Iwaszko Kasia, Koncewicz Katarzyna, Koncewicz
Natalia, Koncewicz Norbert (bęben), Kotarska Elżbieta, Kotarska Natalia, Kotarska Józefa, Kulbacka
Krystyna, Lach Dorota, Lotkowska Danuta, Marciniak Lilia, Marciniak Stanisław (kierownik zespołu,
mandolina), Marciniak Przemysław (trąbka), Olszewski Józef, Olszewska Walentyna, Paciorko Beata,
Sadowski Marian, Sidor Bronisława, Skowrońska Halina, Szulc Barbara, Tokarzewski Andrzej (akordeon),
Truchel Alicja, Truchel Ola, Wierzbicka Maria, Zakrzewska Iwona.
28) „NOCNE SPOTKANIE Z BAŚNIĄ W GOKu” – 23.05.2014r.(piątek) – pomieszczenia GOK

W programie: nocna podróż w krainę baśni i bajek, podczas której uczestnicy poznali nową baśń
i wykonali inscenizację do niej oraz prace plastyczne wzięli udział w ciekawych grach i zabawach
ruchowych, konkursie wiedzy z nagrodami oraz wspólnym przygotowaniu smacznej przekąski.
29) „SKĄD NASZ RÓD - ZAJĘCIA W RACZKOWKIM DOMU REGIONALNYM”- 27.05.2014r.
(wtorek), Raczkowski Dom Regionalny
W zajęciach uczestniczyły dzieci klas I- III ze SP w Raczkach. Celem zajęć było przybliżenie historii
małej ojczyzny, pokazanie dnia codziennego przodków, narzędzi i sprzętu użytku codziennego sprzed lat.
CZERWIEC
30) „PORANEK Z BAŚNIAMI W GOK” - spotkanie dzieci z bajką animowaną – 2.06.2014r.
(poniedziałek), sala kameralna GOK, galeria
W Poranku uczestniczyły dzieci z klas I- III SP w Raczkach, po obejrzeniu bajek dzieci zwiedziły
także wystawę w Galerii nad Rospudą.
31) „ALIBA I CZTERECH ROZBÓJNIKÓW” - czyli spotkanie z teatrem w GOK- 10.06.2014r.
(wtorek), sala kameralna GOK
Jak dostać się do niezwykłej krainy Baśni Tysiąca i Jednej Nocy? Tylko śniąc lub…oglądając
spektakl teatralny w wykonaniu Wędrownego Teatru Lalek MAŁE MI z Warszawy. „Alibaba i czterech
rozbójników”, to oczywiście tytuł widowiska teatralnego, które skierowane było do dzieci od 3 do 103 lat.
Dwie siostry śniły jednocześnie ten sam sen, ich sypialnia przeobraziła się w dom Ali Baby, las, grotę
Rozbójników, Czarodziejski Sezam… Widowisko, które porwało do wspólnej zabawy przybyłe dzieci,
obfitowało w zaskakujące zmiany scenografii, piękne lalki, pełną humoru akcję oraz wesołe piosenki.
32) „SKĄD NASZ RÓD- ZAJĘCIA W RACZKOWKIM DOMU REGIONALNYM”- 11.06.2014r.
(środa), Raczkowski Dom Regionalny
W zajęciach uczestniczyły dzieci ze SP w Bakałarzewie. Celem zajęć było przybliżenie historii małej
ojczyzny, pokazanie dnia codziennego przodków, narzędzi i sprzętu użytku codziennego sprzed lat.
33) „MAMA, TATA, DZIADKOWIE I JA” – GMINNO – PARAFIALNY FESTYN RODZINNY 15.06.2014r. – ogrody parafialne, współorganizacja - Akcja Katolicka i Rada Parafialna przy parafii
p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach, współpraca Koło Gospodyń Raczkowskich, SP
i Gimnazjum w Raczkach
Bogaty program Festynu oraz wspomnienie ubiegłorocznej imprezy sprawiły, że ogrody wypełniły
się tłumem ludzi. Na Festyn przybyły całe rodziny i zaproszeni goście. Impreza była przygotowana wspólnie
przez GOK w Raczkach, Księdza Proboszcza H. Polkowskiego, Akcję Katolicką i Radę Parafialną przy
parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach, przy współpracy z: Kołem Gospodyń Raczkowskich,
Szkołą Podstawową, Punktem Przedszkolnym i Gimnazjum w Raczkach, Szkołą j. angielskiego w Raczkach,
OSP w Raczkach, lokalnymi przedsiębiorcami, mieszkańcami gminy i parafii raczkowskiej.
Jak na Festyn przystało na otwarcie zagrała zaprzyjaźniona Orkiestra Dęta OSP w Sejnach pod kier.
J. Żukowskiego. Organizatorzy zadbali o bogaty i różnorodny program artystyczny. Na scenie swoje talenty
zaprezentowali najmłodsi artyści z Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Raczkach. Mogliśmy także
podziwiać program artystyczny przygotowany przez młodzież skupioną przy GOK w Raczkach: popisy
taneczne grupy LILT (mażoretki) oraz grupy GOK Star (taniec współczesny), a także grupę wokalno –
instrumentalną, którą reprezentowały Ola i Jadzia. Wystąpiły także dzieci uczestniczące w zajęciach szkoły
j. angielskiego. Na zakończenie bloku artystycznego skocznie zaśpiewali Raczkowiacy. O godzinie 15.00
wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie przyszedł czas na konkursy rodzinne,
do których przypisana była masa atrakcyjnych nagród. Rodziny próbowały swoich sił w zmaganiach
sprawnościowych, które przygotowała i prowadziła nauczycielka wychowania fizycznego w Gimnazjum
w Raczkach – niezastąpiona pani Agnieszka Bucka. Wśród konkurencji lekkich, łatwych i przyjemnych
znalazły się: wyścigi, rzuty do celu, slalomy, tory przeszkód. Startujące rodziny wykazały się wspaniałym
poczuciem humoru i doskonałą sprawnością fizyczną. Szczególną atrakcją, która skupiła uwagę wielu
uczestników Festynu był blok drużynowych konkurencji sołeckich, w których udział wzięły wytypowane 4
osobowe drużyny. Tym razem o Puchar ks. Proboszcza walczyło 8 drużyn z następujących sołectw:

Jankielówka, Krukówek, Małe Raczki, Moczydły, Raczki, Wasilówka, Planta oraz drużyna
z przedsiębiorstwa Meliorex. Zawodnicy walczyli z niezwykłym zacięciem i poświęceniem. Puchar oraz
nagroda główna trafiły do zwycięskiej drużyny z Moczydeł. Na drugim miejscu uplasowały się ex aequo
drużyny z Jankielówki i Krukówka, miejsce trzecie przypadło drużynie z Małych Raczek, miejsce czwarte
drużynie z Planty. Piąte miejsce ex aequo zajęły zespoły z Wasilówki, Raczek i Meliorexu. Zwolennicy
aktywnego wypoczynku brali także udział w Turnieju siatkówki, w którym kawalerzy zwyciężyli 2:0
z żonatymi, panny wygrały 2:0 z mężatkami, uczniowie z gimnazjum pokonali młodszych kolegów
z podstawówki wynikiem 2:0, również drużyna chłopców pokonała dziewczęta wynikiem 2:0. Ponadto
przeprowadzono indywidualne konkurencje sprawnościowe, w których mogli wziąć udział wszyscy chętni.
Zwycięzcy i pozostali uczestnicy wszystkich konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkie
konkurencje dostarczyły emocji, co niemiara, zarówno zawodnicy, prowadzący, jak i kibicujący spisali się
na medal! Na medal spisał się także DJ. Piotrek, który w czasie odbywających się konkursów dawał
muzyczny popis!
Tradycyjnie dużą popularnością cieszył się Konkurs na najsmaczniejsze ciasto w gminie, do którego
zgłoszono 35 ciast! Zwyciężczynie i pozostałe uczestniczki Konkursu otrzymały nagrody rzeczowe.
Wszystkie ciasta konkursowe zostały sprzedane, a pieniądze przeznaczono na potrzeby Festynu. Punktem
kulminacyjnym imprezy, na który wszyscy czekali, było losowanie nagrody specjalnej – roweru. Po
wyczerpującej zabawie można było zregenerować siły i przypomnieć sobie smak „babcinej kuchni”. I tu jak
zwykle nie zawiodły panie z Koła Gospodyń Raczkowskich. Otaczający nas zewsząd zapach kiełbasek
z grilla nie pozwolił oprzeć się pokusie ich skosztowania, a pyszne kartacze i gołąbki oraz rozpływające się
w ustach ciasta szybko pozwalały zapomnieć o „liczeniu kalorii”. Panie także serwowały darmową
grochówkę. Wśród dzieci ogromnym powodzeniem cieszyły się dmuchana zjeżdżalnia i trampolina oraz
stoisko z suchym basenem dla maluszków, a także wspólna zabawa z animatorami zabaw, którzy uczyli
chodzenia na wielkiej wrotce zręcznościowej, wykonywania sztucznej biżuterii czy balonowych stworków.
Dużą popularnością cieszyła się pracownia dziecięcego makijażu, czyli zaczarowane buźki, zmieniające
maluchy w najprzeróżniejsze stworki (oczywiście sympatyczne). W artystów plastyków wcieliła się zdolna
młodzież ze Szkolnego Koła Wolontariusza, działającego w raczkowskim gimnazjum. Rodzinna zabawa
taneczna pod chmurką rozpoczęła się MARATONEM ZUMBY, który był prowadzony przez panie: Salomeę
Dudanowicz – instruktor tańca z GOK w Raczkach, Iwonę Łazarską z Klubu SnapFitnes w Suwałkach oraz
Agnieszkę Wiszniewską z Suwałk. Dalsza zabawa odbyła się przy muzyce w wykonaniu zespołów Alex
i Amigo.
Organizacja Festynu nie byłaby możliwa bez finansowego wsparcia wielu osób i firm. Wszystkim
darczyńcom przekazujemy słowa wdzięczności i serdecznego podziękowania! Podziękowania kierujemy
także do strażaków z raczkowskiej OSP, którzy czuwali nad bezpiecznym przebiegiem Festynu, natomiast
wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w naszej imprezie. Dobra
atmosfera panująca podczas Festynu oraz powodzenie imprezy możliwe było dzięki zaangażowaniu wielu
ludzi, ich ciekawym pomysłom artystycznym, sportowym, rozrywkowym i kulinarnym. Cieszy, że tak wielu
mieszkańców naszej gminy uznało, że jest to doskonały sposób na aktywne spędzenie niedzielnego czasu
z rodziną, sąsiadami i przyjaciółmi.
34) „SKĄD NASZ RÓD- ZAJĘCIA W RACZKOWKIM DOMU REGIONALNYM”- 18.06.2014r.
(środa), Raczkowski Dom Regionalny
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych gimnazjum w Raczkach. Celem zajęć było
przybliżenie historii małej ojczyzny, pokazanie dnia codziennego przodków, narzędzi i sprzętu użytku
codziennego sprzed lat.
35) „NOCNE SPOTKANIE Z BAŚNIĄ W GOKu” – 20.06.2014r.(piątek), pomieszczenia GOK
Po raz kolejny GOK zamienił się w miejsce bajecznych tajemnic i niespodzianek. Każde spotkanie
z baśniami to podróż do świata opowieści. Baśnie opowiadamy wspólnie, dzieci dodają coś od siebie.
Rozmawiamy i słuchamy, dzieci uczestniczą w konkursie czytelniczym ze znajomości baśni, konkursie
plastycznym, tańcach i zabawach, nocnym zwiedzaniu GOKu. Całość pozostaje spójną przygodą, gdzie głos
bajarza i brzmienie muzyki pomagają zatracić się w zupełnie innej krainie. Ogromną rolę w organizację tego
spotkania odegrała młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. Wierzymy, że taki kontakt
z książką jeszcze bardziej zachęci młodych czytelników do czytania i będzie kojarzyć się im z radością
i przyjemnym spędzaniem czasu.

36) „CO NAM W DUSZY GRA” – podsumowanie zajęć organizowanych w GOK, 21.06.2014r.
(sobota) – sala kameralna GOK
Było to spotkanie podsumowujące zajęcia artystyczne w GOK w Raczkach w kończącym się
sezonie. Uczestnicy zajęć zaprosili także swoich najbliższych, aby pochwalić się dorobkiem
wielomiesięcznej pracy. Dokonano prezentacji stałych form pracy GOKu oraz odbyła się podsumowująca
część artystyczna. Na scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież uczestniczący w zajęciach tanecznych (2
grupy mażoretek) i rytmicznych (grupa GOKSTAR) oraz zajęciach nauki gry na pianinie i gitarze. Wszyscy
byli pod wrażeniem pięknych występów, które pokazały, że uczestnicy naszych zajęć nie próżnują! Po
popisach uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy, gratulacje i drobne upominki. Dyrektor GOK
podziękowała uczestnikom zajęć, ich rodzicom oraz instruktorom za zaangażowanie i owocną współpracę.
Słowa podziękowania skierowano także do wolontariuszek – uczennic gimnazjum, które pomagały
w prowadzeniu zajęć oraz opiece nad dziećmi. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.
37) „X PALINOCKAW RACZKACH”– 28.06.2014r. (sobota), teren rekreacyjny nad Rospudą
w Raczkach
Cały wieczór uczestnicy mogli radośnie pląsać i śpiewać za sprawą Szymona Kozicza, który
prowadził dyskotekę pod gwiazdami. W międzyczasie rozstrzygnięto Konkurs na najpiękniejszy wianek
świętojański. Po zmroku młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej /przygotowana pod kier.
A.D. Halickiej/ przedstawiły widowisko nawiązujące do tradycji palinockowych, które zakończono
puszczeniem wianków na wody Rospudy. Oczywiście, chłopcy starali się je wyłowić. Każdy, któremu się to
udało, wracał do świętującej gromady, by odnaleźć właścicielkę wyłowionej zdobyczy. Dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania i obchody Palinocki. Jesteśmy wdzięczni wszystkim
uczestnikom, że na przekór mokrej pogodzie stworzyli rodzinną atmosferę podczas imprezy.
LIPIEC
38) „DZIECIAKI Z NASZEJ PAKI”- zajęcia wakacyjne w GOK – 1- 11.07.2014r., współpraca ze
Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach, przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, plener i pomieszczenia GOK
Gminny Ośrodek Kultury we współpracy ze Świetlicą Profilaktyczną i Gminną Komisją
Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Raczkach starały się zapewnić dzieciom wiele atrakcji
urozmaicających wakacyjny czas. Przez dwa tygodnie lipca odbywały się specjalne zajęcia dla dzieci
i młodzieży, spędzających wakacje w domach. Zorganizowaliśmy różnorodne i bezpieczne zabawy,
zadbaliśmy o to, aby dzieci ten czas spędziły w sposób aktywny i twórczy. Cykl spotkań i zajęć cieszył się
ogromnym zainteresowaniem, a ich tłem była przestrzeń GOKu, pałacu Paca i parku w Dowspudzie, jak
również Pacowa Chata w Krypnie i gościnna leśniczówka w Kuriankach. Zajęcia były pełne niespodzianek.
Dzięki połączeniu przyjemnego z pożytecznym uczestnicy mogli się bawić i edukować poprzez odkrywanie,
przeżywanie i działanie. Pierwsze dni rozpoczęliśmy od omówienia zasad bezpieczeństwa, wprowadziliśmy
wiele zabaw integrujących grupę oraz przypominaliśmy zapomniane już gry i zabawy podwórkowe.
W Kuchcikowie dzieci uczyły się robić pyszne gofry, pożywne kanapki i sałatki. Nie obyło się również bez
gier stolikowych, plenerowych konkursów sprawnościowych. Proponowane zajęcia pozwoliły na lepsze
poznanie siebie, poprawę samodyscypliny, a także uczyły współpracy, wrażliwości na innych i budowały
poczucie zaufania. Uczestnicząc w zabawach zespołowych dzieci stawały się bardziej pogodne, łatwiej
nawiązywały kontakt z rówieśnikami. W kolejne dni dzieci bawiły się na zajęciach: muzycznych,
plastycznych, rytmiczno – tanecznych, recyklingowych i nauki chodzenia na szczudłach. Dzieci zaznajomiły
się także z historią pałacu Paca, ale największą niespodzianką było spotkanie z duchem generała hrabiego
Ludwika Michała Paca w piwnicach jego pałacu. Wielu emocji i radości dostarczyła dzieciakom wycieczka
do Pacowej Chaty-Przysiółku Szlacheckiego, który powstał, jako podlaska wieś tematyczna i znajduje się we
wsi Krypno położonej na terenie powiatu monieckiego. Tu zgodnie z przysłowiem "Gość w dom, Bóg
w dom" zaznaliśmy gościnności szlacheckiej. Gospodarze wprowadzili nas w rzeczywistość codziennego
życia siedemnastowiecznej szlachty. Poznaliśmy to, co szlacheckie: zwyczaje, zabawy, przedmioty
codziennego użytku, broń oraz monety z XVII wieku. Mogliśmy odnaleźć herb swego rodu. Wzięliśmy
udział w konkursach i zabawach z nagrodami. Kolejnego dnia miłośnicy filmu mieli okazję obejrzeć
animowany film „Uniwersytet potworny” w kinie Iskra w Augustowie. Ostatnim punktem zajęć
wakacyjnych był 3 dniowy biwak w leśniczówce w Kuriankach, w którym wzięli udział członkowie Koła
Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. Tu, na łonie przyrody przychodziły do głowy najróżniejsze
pomysły! Wszyscy bawiliśmy się świetnie i z żalem się rozstawaliśmy…

39) „RODZINNY SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ ROSPUDĄ” na odcinku Elektrownia Wodna Małe
Raczki- Uroczysko Święte Miejsce – 5.07.2014 r. (sobota) – beneficjent Gmina Raczki, realizacja GOK
Raczki
Na trasę od Elektrowni Małe Raczki do Uroczyska Święte Miejsce wypłynęło ponad 30 kajaków
i pokonało ją bez większych przeszkód. Na zakończenie odbyło się tradycyjne ognisko nad samym brzegiem
Rospudy. Bardzo nas cieszy popularność organizowanego spływu. Z roku na rok mamy coraz więcej
chętnych. Rodzinny spływ kajakowy odbył się w ramach projektu: „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty”
w ramach działania 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”. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
40) „WIECZÓR TANECZNO - FILMOWY W GOK” – 12.07.2014r. (sobota), sala kameralna GOK,
współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
41) „FESTIWAL ROSPUDY” - 26-27.07.2014r. (sobota, niedziela), pomieszczenia GOK, skwer przy
GOK, teren rekreacyjny nad Rospudą w Raczkach, beneficjent Gmina Raczki, realizacja GOK Raczki
II Festiwal Rospudy odbył się w ramach projektu „Zwiększenie i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Bolesty” 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”. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Festiwal Rospudy - to interdyscyplinarne przedsięwzięcie, bazujące na sukcesie ośmiu edycji
międzynarodowego Festiwalu Kultury Celtyckiej w Dowspudzie oraz Warsztatów Muzycznych nad
Rospudą – „Rospuda off Road Music”. Działania miały na celu popularyzację i rozpowszechnienie muzyki
folkowej, jak i ukazanie wielowymiarowości kulturalnego tygla, jakim jest gmina Raczki. Podczas Festiwalu
zorganizowano bezpłatne warsztaty muzyczne, muzyczno- aktorskie i ceramiczne. Celem warsztatów była
integracja społeczna poprzez muzykę, taniec, śpiew, działania plastyczne. Warsztaty kierowane były do
wszystkich zainteresowanych daną tematyką.
Warsztaty ceramiczne- prowadzenie Wiesław Szumiński - 26-27.07.2014r. (sobota, niedziela) pomieszczenia GOK
Tematem dwudniowych warsztatów ceramicznych prowadzonych przez znanego artystę plastyka
z Suwałk- Wiesława Szumińskiego- była wielokulturowa przeszłość Raczek, miasteczka, którego 500-letnią
historię współtworzyli ludzie wywodzący się z różnych tradycji kulturowych, wyznaniowych,
narodowościowych. Celem warsztatów było przywołanie tych tradycji i próba zmierzenia się z pamięcią
o nich, z ich znakami, symboliką, śladami. Materiałem, którym posłużono się w realizacji tego tematu była
glina ceramiczna i słowo pisane. Efektem warsztatów są gliniane tablice, rodzaj płaskorzeźb, na których
pojawiły się odnalezione w historii Raczek symbole - plastyczne znaki ich wielokulturowej historii. Po
warsztatach powstałe obiekty zostały wypalone w piecu ceramicznym i stanowią instalację umieszczoną na
skwerze przy obiekcie GOK w Raczkach.
Warsztaty muzyczne- spotkanie z klezmerami, prowadzenie członkowie zespołu AcousticAcrobats 26.07.2014r. (sobota) - pomieszczenia GOK
Warsztaty z zespołem AcousticAcrobats to przede wszystkim prezentacja instrumentarium (klarnety,
akordeon, saxonet, wszelakiej maści instrumenty perkusyjne). Karol Śmiałek na warsztat wziął dykcję
i postawę aktorską, oraz pokazał jak można w kilka sekund zagrać skrajnie różne postaci. Było sporo
wspólnego grania i śpiewania.
Warsztaty muzyczne - taniec, rytm i śpiew- prowadzenie Marcin Zadronecki – członek zespołu
BalkanSevdah- 27. 07.2014r. (niedziela) - pomieszczenia GOK

Uczestnicy tego bloku warsztatowego mieli okazję do zapoznania się z tajnikami nietypowej
bałkańskiej rytmiki i melodyki. Mogli spróbować nauczyć się kroków 3-4 tradycyjnych tańców
korowodowych z Bułgarii i Macedonii. Stopień trudności był bardzo zróżnicowany - od bardzo łatwego
Pravo Horo (6/8), aż po dosyć skomplikowanego Buczimisz (15/16). Pewne jest, że ten, kto uczestniczył
w zajęciach odbył podróż przez bałkańskie bezdroża kultury.
W programie II Festiwalu nad Rospudą odbyły się koncerty następujących zespołów:
26. 07.2014 r. (sobota) DZIEŃ MUZYKI KLEZMERSKIEJ
Zespół BRESLAUER COCTAIL - to gwiazda Pikniku Retro, która eksperymentuje z przedwojenną
muzyką, aranżując dawne melodie na swój własny swingowo-jazzowy sposób. Twórcy kładą nacisk na
świeże brzmienia i odwołują się do awangardowej, progresywnej stylistyki. W repertuarze Breslauer
Cocktail znajdują się współczesne wersje hitów muzyki estradowej, oryginalnie wykonywanych przez takie
gwiazdy jak Marlena Dietrich, ZarahLaender, Hildegard Knef czy The Andrew Sisters. Grupa aranżuje
w nowoczesny, indywidualny sposób również piosenki pochodzące z międzywojennych musicali i operetek.
Sentymentalna bądź nostalgiczna muzyka w aranżacjach Breslauera staje się eksperymentem, muzycznym
żartem, ironiczną wariacją bądź swobodną interpretacją, w której retro styl jest pretekstem dla erudycyjnej
zabawy dźwiękiem. Wielokulturowość Breslau podkreślają utwory śpiewane w wielu językach: po
niemiecku, po polsku, w jidisz i po rosyjsku. Zespół tworzą artyści o szerokich zainteresowaniach
artystycznych, udzielający się w licznych projektach. Natalia Nikolska, wokalistka zespołu, to rodowita
moskwiczanka związana z teatrami w Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Pisze teksty, tłumaczy, jest aktorką
i reżyserem. Janusz Wawrzała, założyciel i perkusista zespołu to muzyk, który od 20 lat obraca się na
polskiej scenie jazzowej, etnicznej i folkowej. Akordeonista EvgenijGenev, Bułgar, Wrocławianin z wyboru,
promuje w Polsce kulturę bałkańską. Adam Głośnicki, basista, współpracuje z wieloma zespołami z kręgu
jazzu, folku, flamenco i rocka. Marcin Kuźdowicz, gitarzysta, jest kompozytorem, producentem
i wszechstronnym muzykiem, szczególnie zainteresowanym improwizacją oraz poszukiwaniem
niekonwencjonalnych brzmień. Tomasz Kłoś grający na saksofonie i klarnecie to zaangażowany w wiele
projektów jazzman, otwarty na nowe interesujące dźwięki. Muzyków połączyła miłość do Wrocławia
i artystycznych eksperymentów. Razem stworzyli wybuchowy muzyczny koktajl.
ZESPÓŁ ACOUSTIC ACROBATS - to wielokulturowe akrobacje na pograniczu muzykiethno i jazzu
z wyraźnie zaznaczonymi brzmieniami charakterystycznymi dla muzyki klezmerskiej i bałkańskiej, a także
wieloma muzycznymi barwami z całego świata przywiezionymi przez zespół z inspirujących podróży.
Wszystko w brawurowym, akustycznym wykonaniu. Zespół tworzy pięciu instrumentalistów: Piotr
Skupniewicz, Bogusław Zięba, Jacek Hołubowski, Adam Leśniak, Jacek Fedkowicz oraz osoba menadżera
Damiana Rękasa. Połączyła ich otwartość na muzykę etniczną z różnych stron świata i chęć zrobienia czegoś
własnego, oryginalnego. W latach 2008-2010 zagrali blisko 200 koncertów w całej Polsce, dziewięciu
krajach Europy, a także na Jamajce i w Afryce. 4/6 składu to absolwenci Krakowskiej Akademii Muzycznej,
więc w muzyce AcousticAcrobats nie brakuje elementów jazzu i muzyki klasycznej. To wszystko nadaje
projektowi rys niezwykły i oryginalny, a na scenie podczas występów na żywo owocuje prawdziwym
wybuchem spontaniczności, energii i akustycznych akrobacji. Zespół w Raczkach wystąpił z udziałem
aktora Karola Śmiałka.
ZESPÓŁ KLEZMAFOUR - zespół instrumentalny wykonujący muzykę klezmerską, pochodzący
z Lublina, Białegostoku i Warszawy. Zespół jest laureatem dwóch nagród na Międzynarodowym Festiwalu
Muzyki Żydowskiej w Amsterdamie w 2010, dzięki czemu wyruszył w trasę koncertową po Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie. Starannie wykształceni muzycy nie boją się eksperymentów stąd w utworach
można usłyszeć tak egzotyczne instrumenty jak darabuka, futujara czy skrecze. Mimo klasycznego
instrumentarium (klarnet, skrzypce, akordeon, kontrabas, perkusja) atmosfera podczas koncertów
Klezmafour wielokrotnie przypomina bardziej tą znaną z koncertów muzyki rockowej czy hip-hopowej,
równocześnie doskonale sprawdzając się w. Nie ma znaczenia czy to Stambuł, Nowy Jork czy Białowieża,
nieważne, w jakim wieku jest publiczność prędzej czy później każdy daje się porwać żywiołowi bijącemu ze
sceny.
Niedziela 27.07.2014 r. - DZIEŃ MUZYKI ŚWIATA
ZESPÓŁ OTAKO - zespół muzyczny z Suwalszczyzny, znany z częstych zmian stylistycznych
i eksperymentów, grający folkową, której głównym motywem są melodie od najstarszych ludowych
skrzypków Suwalszczyzny: Franciszka Racisa oraz Mieczysława Pachutko. Zamysłem kapeli jest
poszukiwanie współczesnego brzmienia i wyrazu dla tradycyjnej muzyki wykonywanej w małym składzie.

Inspiracja muzyką ludową jest często przyczyną tworzenia projektów muzycznych wychodzących daleko
poza ramy tradycyjnych brzmień. Często jest to także początek długiej, pełnej meandrów wędrówki
muzycznej poprzez style i środki ekspresji. Oberki, mazurki, melodie weselne w wykonaniu Otako brzmią
bardzo przyjemnie. Pomysłowe połączenie nowoczesnego brzmienia ze starymi melodiami i słowami.
Członkowie zespołu brali udział w filmie Zaniechane melodie w reżyserii Kuby Pietrzaka. Dokumentuje on
warsztaty na festiwalu Oj Wiosna Ty Wiosna w Sejnach i Wigrach z maja 2009. Grupa zdobyła drugą
nagrodę na XIII Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja w 2010 r. Zespół reprezentował
Polskę na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Folkowej Dźwięki Północy w Gdańsku, wystąpił także na
„Muzycznej Scenie Tradycji” - comiesięcznych koncertach z udziałem publiczności, organizowanych przez
Program 2 w Studiu im. Władysława Szpilmana w głównej siedzibie Polskiego Radia oraz reprezentował
Suwalszczyznę na XIX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe” w Lublinie.
Skład zespołu: Piotr Fiedorowicz – skrzypce, śpiew, Karol Halicki – gitara barytonowa, elektronika, Ignacy
Ostaszewski – perkusja, Paweł Grupkajtys - cymbały wileńskie, Łukasz Makowski - gitara basowa, Julita
Charytoniuk- śpiew.
ZESPÓŁ BALKAN SEVDAH - zespół wykonuje muzykę inspirowaną tradycjami muzycznymi
wywodzącymi się z różnych regionów Półwyspu Bałkańskiego (Albania, Grecja, Turcja, Macedonia,
Bułgaria, Bośnia, Serbia i Kosowo). Ostatnio najczęściej sięgają po motywy muzyczne pochodzące z Epiru
w Albanii i Bułgarii. Do tradycji podchodzą nieortodoksyjnie, nie starają się nikogo naśladować. Wręcz
przeciwnie, próbują mieszać elementy różnych kultur bałkańskich i połączyć je ze swoimi indywidualnymi
doświadczeniami muzycznymi. Skład zespołu: Olga Maracewicz - flety, Łukasz Talarek - darabuka, bendir,
Małgosia Pałubska - skrzypce, Janek Trojanowski - flety, śpiew Patrycja Napierała - cajon, darabuka,
instrumenty perkusyjne, Oliwier Andruszczenko - klarnet Tomek Kłoś - trąbka. Anika - tapan, cajon,
instrumenty perkusyjne.
ZESPÓŁ KOZAK SYSTEM – to potężny muzyczny wulkan energii o unikalnym obliczu zawiera w sobie
połączenie ukraińskiej i bałkańskiej muzyki, z wyrazistymi akcentami na rock, punk, ska oraz reggae. Ten
mix stylów i gatunków muzycznych w jednoczesnym połączeniu z siłą przekazywanych tekstów i mocą
instrumentów tworzą styl „Kozak Rock”. Koncerty Kozak System to maksymalna dawka pozytywnej
energii, fantastyczny kontakt z publicznością, porywające występy solowe muzyków to wszystko składa się
na niezapomniany obraz sceniczny. Zespół koncertuje na najlepszych scenach festiwalowych Europy.
W szczególności na festiwalach Amsterdam Roots Fest (Amsterdam, Niderlandy), Mundial (Tilburg,
Niderlandy), Musicasdo Mundo (Sines, Portugalia), na koncertach dużego kulturalnego przedsięwzięcia Linz
Europe Tour (Wylkowo, Ukraina) i w ramach projektu UE The European Capital of Culture założyciela
alpine rock - Huberta von Goisern, Ander Art (Monachium, Niemcy), występują podczas dużego festiwalu.
Zespół występuje także na scenie jednego z 10 największych festiwali świata – Lowlands w Holandii oraz na
festiwalu kultowego reżysera Emira Kusturicy- Kustendorf Film & Music Festival- Kustendorf - Serbia.
Muzycy przedstawiają swój Kozak-rock show na jednej z największych światowych scen muzyki
popularnej EurosonicNoorderslag (Groningen, Holandia). Reprezentują Ukrainę na 59-tym
międzynarodowym festiwalu filmowym Berlinale w Berlinie. Muzycy swój «kozak-rock» prezentują na
festiwalu Stare Misto we Lwowie i na Volxsfesta w południowych Alpach (Bolzano- Włochy). Prezentują
się też w Północnej Ameryce. Koncerty odbywają się w największych miastach Kanady – Toronto,
Edmonton, Winnipeg. Zespół był główną gwiazdą największego ukraińskiego festiwalu Północnej Ameryki Toronto UkrainianFestival w Kanadzie.
ZESPÓŁ ŻYWIOŁAK– to obecnie jedna z najpopularniejszych folkowych kapel muzycznych w Polsce,
która zaprezentowała się, jako formacja kipiąca niezwykłą energią. Pełna dzikich, ognistych dźwięków,
przeplatanych porywającą, nieposkromioną siłą wokalistek. Grupa charakteryzuje się smyczkowym
zacięciem, ostrymi gitarami, dźwiękami instrumentów ludowych, jak i archaizującej w brzmieniu perkusji
czy bębnów. Zespół jest cudownym połączeniem wspólnych pasji, eksperymentów i doświadczenia. A także
bardzo udaną próbą stworzenia czegoś własnego ze skarbnicy muzyki dziejów dawnych. Zespół otrzymał
następujące nagrody: na XV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe”, otrzymał
Nagrodę Publiczności, na Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia "Nowa Tradycja 2006" w Warszawie
- najbardziej prestiżowym festiwalu tego gatunku w Polsce zdobył Nagrodę Grand Prix, kapela otrzymała
jeszcze parę wyróżnień, między innymi Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu gry na instrumentach
dawnych i na byle, czym w Starogardzie Gdańskim.
SIERPIEŃ
42) „DNI RACZEK” – jubileusz obchodów 500 -lecia Ziemi Raczkowskiej - 16 - 17.08.2014r. (sobota,
niedziela), plac sportowy na osiedlu w Raczkach, teren rekreacyjny nad Rospudą w Raczkach;
współorganizacja z UG w Raczkach

Program jubileuszowy był bardzo bogaty. W sobotę rano na nowo otwartym placu sportowym
w Raczkach odbył się Turniej Drużyn w piłkę nożną o Puchar Wójta. Natomiast po południu można było
spotkać się na Pikniku rodzinno – rekreacyjnym, podczas którego odbywały się występy taneczne i wokalne
dzieci, młodzieży oraz zespołu Raczkowiacy, skupionych w GOKu. Ponadto podziwialiśmy popis freestyla,
beetboxu i Zumby. Odbyły się konkursy, quizy, gry i zabawy dla dzieci. Wieczorem królowała Gala Disco
z zespołami: Feniks, Romantyk i gwiazdą wieczoru Buenos Ares.
Drugi dzień Jubileuszu rozpoczęliśmy mszą świętą koncelebrowaną w intencji mieszkańców przez
Biskupa Ełckiego. Po mszy wielu mieszkańców naszej gminy oraz gości wzięło udział w historycznym
przemarszu traktami Raczek z przystankiem na Raczkowskim Rynku, gdzie po powitaniu przez Wójta
Gminy i nawiązaniu do historii wystrzelono salwę armatnią. Przemarsz prowadziły połączone Orkiestry Dęte
OSP w Sejnach i Raczkach pod batutą Józefa Żukowskiego. Dalsze obchody odbyły się w Dolinie Rospudy,
czyli na raczkowskiej plaży. Tu miały miejsce przemówienia Wójta Romana Fiedorowicza, Starosty Powiatu
suwalskiego Szczepana Ołdakowskiego, Prezesa LGR Cezarego Cieślukowskiego, Wójta sąsiedniego
Bakałarzewa Tomasza Naruszewicza. W tej części na scenie wystąpili także panowie: Janusz i Bogdan
Basałajowie (dawni mieszkańcy Raczek), którzy wręczyli wójtowi pamiątkową koszulkę od Zbigniewa
Bońka. Wśród gości na uroczystościach znaleźli się także: Proboszcz parafii – Henryk Polkowski, Dyrektor
Państwowego Archiwum w Suwałkach - Tadeusz Radziwonowicz oraz pracownik Archiwum - Marek Sidor,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra – Wojciech Stankiewicz, wójtowie ościennych gmin, radni gminni
z przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Sewastynowiczem na czele, pracownicy UG w Raczkach,
przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Rutce Tartak - z prezes Martą Protasiewicz i wiceprezesem
Wiesławem Olfierem, Dyrektor Gimnazjum w Raczkach- Wiesława Jasionowska, Dyrektorzy SP
w Raczkach - Artur Łuniewski i Wiesław Poradowski oraz nauczyciele, pracownicy, dzieci i młodzież,
Kierownik Posterunku Policji w Raczkach - Zdzisław Grzyb, przedstawiciele raczkowskich przedsiębiorstw,
zarządu GSu, pracownicy Biblioteki, GOPSu, BOSu, służby zdrowia, spółdzielni mieszkaniowej, druhowie
raczkowskiej OSP, kolejarze, przedstawiciele lokalnego świata kultury, sportu, organizacji kościelnych,
Koło Gospodyń Raczkowskich, Raczkowski Klub Seniora. Liczny udział w odtwarzania i poznawania
„żywej” historii Raczek wzięli udział mieszkańcy ziemi raczkowskiej oraz sąsiedzi, przyjaciele i sympatycy
Raczek. Ponadto nasza impreza miała wymiar międzynarodowy. Byli z nami goście z innych krajów – dawni
mieszkańcy Raczek i okolic. Po przemówieniach odbył się koncert w wykonaniu Orkiestr Dętych OSP
z Sejn i Raczek pod batutą Józefa Żukowskiego. Do głębszego zapoznania się z przeszłością naszej małej
ojczyzny zachęciło widowisko muzyczno- historyczne „Raczki z perspektywy czasu” w wykonaniu Koła
Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej /przygotowanie A. D. Halicka/. Było to trudne zadanie, ponieważ
historii naszej nie da się przeniknąć od początku do końca, bo nie o wszystkim, co działo i dzieje się na
naszych ziemiach, można opowiedzieć chronologicznie i w kontekście historycznym. Musimy mieć
świadomość, że mogliśmy się pokusić o to jedynie skrótowo, przypominając niektóre blaski i cienie
minionych lat. Głównie chcieliśmy przypomnieć, jacy byliśmy, pokazać, jacy jesteśmy, a czas pokaże, jacy
będziemy. Jednym z ciekawszych punktów programu był Piknik Historyczny, w którym główne role
odegrali mężowie z Chorągwi Komputowej im. S. Czarnieckiego w Białymstoku oraz mieszkańcy Pacowej
Chaty z Krypna. Podczas Pikniku mogliśmy ujrzeć wiele ciekawych epizodów z historii oraz scenki
rodzajowe z życia codziennego szlachty, w tym pokazy musztry XVII wiecznej, szkolenia puszkarzy
i strzelców na broń palną, pojedynki szermiercze, turniej strzelania z łuku, pokaz rzemiosła dawnego. Wiele
emocji wzbudziły dawne gry, zabawy i konkurencje, w których z chęcią wzięli udział uczestnicy imprezy.
Wśród tego gwaru przechadzały się postaci ważne w naszej historii: Stanisław Raczkowicz, Maryna
Raczkówna, generał hrabia Ludwik Michał Pac z żoną Karoliną z Małachowskich, Mieczysław Geniusz.
Rozpoczęcie drugiej części atrakcji przewidzianych na ten dzień poprzedził wjazd jubileuszowego tortu.
Symbolicznie pierwszy kawałek ukroił Wójt Gminy, a następnie podzielony został przez raczkowskie
gospodynie. Zaproszeni i przybyli na ten dzień goście mogli też skosztować grochówki i innych domowych
specjałów. Uczestnicy dwudniowych uroczystości mieli możliwość „zostawienia swojego śladu dla
potomnych” poprzez wpisanie się do Księgi Pamiątkowej Jubileuszu 500-lecia Raczek. Można było także
otrzymać pamiątkowe gadżety, przybić jubileuszową pieczęć czy uwiecznić się na wspólnej fotografii. Po
południu odbyły się koncerty zaproszonych zespołów: Piotr Karpienia, Sandaless, Organek i Vavamuffin.
Rozbawienie i śmiech do łez wzbudził występ aktora Andrzeja Bei Zaborskiego, znanego m.in. z filmu
„U Pana Boga za piecem".
Jubileuszowe uroczystości podkreślił przygotowany specjalnie na tę okoliczność profesjonalny
pokaz sztucznych ogni. Światło w przepiękny sposób rozświetliło niebo i poleciało do góry, do naszych
przodków, aby nas zobaczyli i byli z nas dumni. My też mamy powody do dumy, bo nie zmarnowaliśmy
dorobku pokoleń, które były przed nami. Dzisiejsze Raczki są piękne i nowoczesne. Imprezie towarzyszyły
stoiska rekreacyjne, spożywcze z gastronomią, słodyczami, domowymi wypiekami gospodyń raczkowskich,
stoiska handlowe z zabawkami, kosmetykami, artykułami szkolnymi.

Rocznice i jubileusze skłaniają zawsze do refleksji nad minionymi latami, osiągniętymi sukcesami,
porażkami, warunkami, w jakich realizowano plany i marzenia. Jubileusz miejscowości skłania do
podsumowania działań ludzkich i minionych wydarzeń, mobilizuje i wyzwala energię twórczą ludzi
współczesnych. Uczy, jak najlepiej służyć ziemi rodzinnej. Niech również nasze czyny zapiszą karty historii
tym, co ludzkie, szlachetne, cenne, a potomni wybaczą potknięcia, niedomagania, słabości. Nie zapominając
o przeszłości, żyjmy w teraźniejszości i poszukujmy wspólnych, nowych i tych nieuczęszczanych dróg. Oby
lata historii zapisanej wydarzeniami bohaterskimi, niepospolitymi, wzbudzającymi podziw, a jednocześnie
tymi powszednimi, małymi, zwyczajnymi były dla potomnych sposobnością do naśladowania, zadumy,
przestrogą, próbą wyciągnięcia lekcji z życia. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszych
uroczystościach oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Jubileuszu.
Dziękujemy sponsorom za życzliwość i wsparcie finansowe, dzięki czemu nasze święto mogło być bogatsze.
Wśród grona sponsorów znaleźli się: Firma Budimex S.A, BS Rutka Tartak, Wawel S.A. z Krakowa –
producent cukierków Raczki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe Meliorex Raczki, Przedsiębiorstwo
Handlowe Raba Raczki, Mechanika Pojazdowa A i T Tertel, A.B.M. – Mucharski - usługi instalatorskie, GS
SCH Raczki, Szulc Trading – Suwałki, firma BAWI Białystok. Dziękujemy pracownikom Bayer Media za
profesjonalną obsługę techniczną, a Radiu 5 za sprawowanie Patronatu Medialnego nad raczkowskimi
uroczystościami.
WRZESIEŃ
43) „Z WIZYTĄ W GOK w Raczkach” – biwak 6. Suwalskiej Drużyny Harcerek "Tratwa" im. bł.
Eugenii Mackiewicz z Suwałk - 12 – 14.09.2014r. (piątek, sobota, niedziela) - plener i pomieszczenia
GOK
Relacja z biwaku
Tegoroczny biwak, na który wybrałyśmy się do Raczek, był bardzo udany. Dzięki uprzejmości pani
dyrektor spędziliśmy 3 wspaniałe dni w Raczkach, z przystankiem w GOK. Pogoda nam dopisywała, dlatego
większość zajęć, które zaplanowałyśmy wcześniej odbyły się na podwórku. Miałyśmy także grę terenową,
podczas której, przy wykonywaniu pewnych zadań, mogłyśmy doświadczyć ogromnej gościnności
mieszkańców Raczek. Biwak podobał się każdej uczestniczce i cieszymy się, że mogłyśmy go przeżyć,
podobnie jak rok temu, właśnie w GOK w Raczkach - zastępowa, trop. Weronika Bogdan.
44) „WIECZÓR TANECZNO - FILMOWY W GOK” – 20.09.2014r. (sobota), sala kameralna GOK,
współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
45) „SPININGOWE ZAWODY WĘDKARSKIE”– 21.09.2014r. (niedziela) – jezioro Bolesty,
beneficjent Gmina Raczki, realizacja GOK Raczki, współpraca z Kołem Wędkarskim Rak z Raczek
W ramach gminnego 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” zorganizowano Spinningowe Zawody Wędkarskie na jeziorze Bolesty. W zawodach
uczestniczyło niemal 60 wędkarzy, którzy uczestniczyli w następujących konkurencjach: Największa Ryba
Drapieżna- Szczupak, Największa Ryba Drapieżna- Okoń oraz Najlepszego Wędkarza. Nagrody wręczyli
Wójt Gminy Raczki - Roman Fiedorowicz oraz prezes Lokalnej Grupy Rybackiej- Cezary Cieślukowski.
Dzięki pomocy wędkarzy z Koła Wędkarskiego RAK, większość ryb w dobrej kondycji wróciła do wody.
PAŹDZIERNIK
46) „KARTOFLISKO”– Święto Raczkowskiego Ziemniaka 11.10.2014r. (sobota), pomieszczenia
GOK, skwer przy GOK, podwórze Raczkowskiego Domu Regionalnego, współpraca z Kołem
Gospodyń Raczkowskich
Organizacja „Kartofliska” możliwa była dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu naszego wniosku
i otrzymaniu mikrograntu z Lokalnej Grupy Rybackiej. W programie Święta odbył się konkurs kulinarny na
najsmaczniejszą potrawę na bazie ziemniaka, czyli „Ziemniak na 100 sposobów” oraz konkursy okazów
ziemniaczanych: „Konkurs na Ziemniaka Dziwaka” i „Konkurs na Ziemniaka – Olbrzyma”. Był też wykład
o właściwościach odżywczych ziemniaka, degustacje, warsztaty robienia kartaczy, atrakcje dla

najmłodszych. Do konkursu kulinarnego przystąpiło 15 osób. Zwyciężczynie oraz pozostałe uczestniczki
konkursów otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Popołudniowa część imprezy odbyła się na podwórzu
Domu Regionalnego. Tam wśród starych zabudowań i sprzętów można było zobaczyć widowisko gwarowe
o dawnych wykopkach i pracy na roli w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
/przygotowanie A. D. Halicka/ oraz wziąć udział w zabawie ludowej. Do tańca przygrywała Marta
Siłkowska oraz śpiewali Raczkowiacy. Jak na ziemniaczane święto przystało, rozpalono też ognisko,
w którym pieczono ziemniaki. Chętni mogli również upiec kiełbaski. Wieczór upłynął w pogodnej
atmosferze zabawy, wspólnych rozmów i wspomnień. Dzięki takim spotkaniom z pewnością kultywowana
jest tradycja, integruje się lokalna społeczność. Wśród gości przybyłych na imprezę byli m.in.: prezes LGR –
Cezary Cieślukowski, Wojciech Fortuna – pierwszy polski mistrz olimpijski i mistrz świata w skokach
narciarskich, pracownicy UG w Raczkach, sołtys Raczek oraz przedstawicielki Koła Gospodyń
Raczkowskich, Koła Gospodyń z Małych Raczek, Raczkowskiego Klubu Seniora.
47) „W RACZKOWSKIM SALONIKU POEZJI” – 17.10.2014r. (piątek), sala kameralna GOK
Jesienią spotykamy się w Raczkowskim Saloniku Poezji, aby przy ciepłej herbacie i miłej
atmosferze słuchać poezji. Te spotkania są okazją do poznania ciekawych ludzi, do osobistego kontaktu
z żywym słowem. Wpływają na wzmocnienie więzi między widzami i czytelnikami, owocują pożytecznymi
twórczymi przyjaźniami. Tym razem zorganizowaliśmy spotkanie, które miało charakter promocji
debiutanckiego tomiku wierszy Zbigniewa Rułkowskiego pt. "Płynąłem życia oceanem”. Tego wieczoru
zebrało się wyjątkowe grono osób, pragnących uczestniczyć w autorskim wieczorze poezji - dawnego
mieszkańca Raczek. Pan Zbigniew, to postać nietuzinkowa, człowiek wyjątkowo wrażliwy i uczuciowy,
przelewający na papier swoje odczucia oraz przemyślenia w postaci niezwykłych wierszy. Wyjątkowość
twórczości Zbigniewa Rułkowskiego nie wynika z oryginalności tematów, a wręcz przeciwnie – pisze On
głównie o rzeczach wydawałoby się codziennych: miłości i przyjaźni, pięknie przyrody, także ziemi
raczkowskiej.
48) „WIECZÓR FILMOWY W GOK” - 18.10.2014r. (sobota), sala kameralna GOK, współpraca
z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
LISTOPAD
49) „TOBIE OJCZYZNO” – X Międzygminny Konkurs Recytatorsko – Wokalny im. Generała
Ludwika Michała Paca z okazji Święta Niepodległości - 9. 11.2014r. (niedziela), sala kameralna GOK
Dla upamiętnienia 96 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowano
Międzygminny Konkurs Wokalno – Recytatorski „TOBIE OJCZYZNO” im. Gen. L.M. Paca. Celem
Konkursu było: krzewienie wartości patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie wrażliwości na
piękno ojczystego języka, popularyzacja polskiej pieśni i poezji patriotycznej wśród młodego pokolenia,
rozwijanie kreacji artystycznej, zdolności i umiejętności recytatorskich i wokalnych, tworzenie na poziomie
lokalnym warunków do artystycznego rozwoju dzieci i młodzieży, przygotowanie do aktywnego
uczestnictwa w kulturze. Do finału Konkursu /w drodze wcześniejszych eliminacji szkolnych/ przystąpiło 59
uczestników ze Szkół Podstawowych w: Filipowie, Raczkach, Wieliczkach, Wronowie oraz Gimnazjów w:
Filipowie, Bakałarzewie, Wieliczkach, Raczkach. Wykonawcom Konkursu towarzyszyli rodzice,
nauczyciele i osoby zaprzyjaźnione. Prezentowane utwory oceniane były przez komisję pod względem
następujących kryteriów: dobór repertuaru, dykcja, stopień opanowania tekstu, kreacja artystyczna
(ekspresja, gest, ruch dramaturgia, strój sceniczny, elementy scenograficzne wykorzystane w prezentacji).
Laureatom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK. Pozostali
wykonawcy Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Nauczycielom
przygotowującym młodzież wręczono podziękowania.
50) „WIECZORNICA PATRIOTYCZNA” z okazji Święta Niepodległości Polski, wystawa historyczna
- 11.11.2014r. (wtorek) - sala kameralna, Galeria nad Rospuda w GOK, plener
Tradycyjnie, jak co roku władze samorządowe oraz mieszkańcy gminy Raczki zgromadzili się by
uczcić kolejną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W programie Wieczornicy odbyło się
uroczyste zapalenie zniczy pamięci na cmentarzach w Dowspudzie i Raczkach, następnie odbyło się
uroczyste otwarcie wystawy historycznej p.t. „Wielka wojna na raczkowskiej ziemi”, opartej na fotografiach
pozyskanych przez GOK od mieszkańców gminy i wyeksponowanych w Raczkowskich Archiwaliach.
Kolejnym punktem Wieczornicy była prelekcja historyczna, którą przedstawił dr Krzysztof Skłodowski pracownik Okręgowego Muzeum w Suwałkach. Następnie młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi

Raczkowskiej /przygotowana przez A.D. Halicką/ zaprezentowała barwne widowisko poetycko-historyczne,
natomiast zespół Raczkowiacy pod kierunkiem S. Marciniaka wykonał wiązankę pieśni patriotycznych.
51) „LISTOPADOWA NOC Z BAŚNIAMI I WRÓŻBAMI W GOKu” - 21.11.2014r. (piątek),
pomieszczenia GOK
Kolejna Noc z Baśniami, której uczestnikami była duża grupa uczniów SP w Raczkach.
W tajemniczej, andrzejkowej scenerii dzieci prowadzone przez wróżki i czarodzieje (członkowie Koła
Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, którzy wykazali się ogromną fantazją i pomysłowością), brały
udział m.in. w głośnym czytaniu, które przeplatane było grami, rozwiązywaniem zagadek, zabawami
plastycznymi i ruchowymi oraz zabawą taneczną i wróżbami andrzejkowymi. Niespodzianką był świeżo
upieczony popcorn. Całej zabawie towarzyszyła radość i dobry humor uczestników.
52) WYJAZD DO KINA CINEMA LIMIERE - 22.11.2014r. (sobota)
W tym dniu zorganizowaliśmy wyjazd młodzieży gimnazjalnej do kina CinemaLumiere
w suwalskiej Plazie na film fabularny „Igrzyska śmierci”.
53) „WIECZÓR ANDRZEJKOWY” – 28.11.2014r. (piątek), sala kameralna GOK, współpraca
z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
Andrzejki to dzień jedyny w swoim rodzaju. Tego dnia zgodnie z tradycją św. Andrzej za pomocą
wróżb, uchyla rąbka tajemnicy pannom i kawalerom. Z tej okazji odbywają się bardzo lubiane przez dzieci,
młodzież oraz osoby dorosłe zabawy andrzejkowe, na których nie brakuje wróżb oraz dobrej zabawy. Aby
tradycji stało się zadość zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową, w której brały udział dzieci i młodzież
z sekcji działających w GOK. Uczestnicy tego wieczoru skupili się przede wszystkim na zabawach
i wróżbach andrzejkowych. W blasku świec i tajemniczej atmosfery, postaraliśmy się, aby ten wieczór był
dla wszystkich ciekawym i nieco odmiennym przeżyciem. Najpopularniejszą wróżbą andrzejkową było
„Lanie wosku”. Próbowaliśmy również odczytać swoją drugą połówkę poprzez użycie serc z kolorowego
papieru. Było zabawnie, ale staraliśmy się nie traktować wyniku zabawy, jako wyroczni. Były wróżby
z butami, magiczna kulą i wiele innych. Ponadto młodzież cieszyła się dobrą muzyką i tańcem. Chociaż na
wróżby andrzejkowe należy spojrzeć z przymrużeniem oka, to z pewnością każdy z niecierpliwością będzie
czekał następnych Andrzejek.
54) „WIECZÓR ANDRZEJKOWY” – 29.11.2014r. (sobota), sala kameralna GOK, współpraca
z Kołem Gospodyń Raczkowskich, Raczkowskim Klubem Seniora
W sobotni wieczór spotkali się seniorzy z Raczkowskiego Klubu Seniora oraz panie z Koła
Gospodyń Raczkowskich na zabawie andrzejkowej. Były konkursy, śpiewy i tańce. To był wieczór pełen
atrakcji, dobrego humoru, udanej zabawy i przebiegał w miłej atmosferze.
GRUDZIEŃ
55) „KULINARNE WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE”- pieczenie pierników - 5 i 12.12.2014r.
(2 piątki), pomieszczenia GOK, współpraca z Kołem Gospodyń w Małych Raczkach
Przepis na pierniki, miła, domowa atmosfera, możliwość ubrudzenia siebie i kuchni bez upominania,
to wszystko towarzyszyło warsztatom pieczenia pierników, czyli treningowi przedświątecznego pieczenia.
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.
Każdy piernik był niepowtarzalny i z pewnością zawisł na domowej choince. Warsztaty poprowadziły
gospodynie z Koła Gospodyń w Małych Raczkach, które pieką pierniki od lat i chętnie podzieliły się swoimi
umiejętnościami. Pieczenie i dekorowanie świątecznych wypieków jest piękną tradycją w wielu rodzinach.
Pozwala tworzyć niepowtarzalną atmosferę i piękne kreacje, które można zawiesić na choince, podarować
komuś bliskiemu lub po prostu... zjeść.
56) „MIKOŁAJKI Z TEATREM W GOK”- 8.12.2014 r. (poniedziałek) - 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 wiele
dzieci z raczkowskiej gminy, w tym uczestników naszych zajęć, miało okazję spotkać się z Mikołajem

i uczestniczyć w Mikołajkach z teatrem w GOKu. W tym dniu gościliśmy artystów z Agencji Artystycznej
„RoMa”, którzy zaprezentowali interaktywny spektakl teatralny „Gdzie jest Mikołaj?”. Po spektaklu
Mikołaj obdarował dzieci słodyczami.
57) „SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ I MUZYKĄ”- spotkanie z Tomaszem Szwedem- 11.12.2014r.
(czwartek), sala kameralna GOK
Kolejne spotkanie promujące książkę. Tym razem było to spotkanie z Tomaszem Szwedem- cenioną
postacią polskiej sceny muzycznej. Tomasz Szwed znany jest szerokiej publiczności, jako piosenkarz
i kompozytor. Poza karierą sceniczną artysta poświęca się swojej właściwej pracy, jako psychoterapeuta
i trener rozwoju osobistego. Tym razem daje się także poznać, jako twórca opowieści dla dzieci, dzięki
wydanej przez Wydawnictwo Bis „Klinice Małych Zwierząt w Leśnej Górce”. Spotkanie dzieci z autorem
było niezwykle barwne. Oprócz czytania fragmentów książki były rozmowy z dziećmi o ważnych sprawach,
które dotyczyły zachowania się zwierząt oraz człowieka wobec zwierząt. Ponieważ Pan Tomasz zawsze
przyjeżdża z gitarą, harmonijką – było także wspólne muzykowanie.
58) „WIGILIA INTEGRACYJNA” - 19.12.2014r. (piątek) - sala OSP w Raczkach, współpraca ze
Świetlicą Profilaktyczną, Kołem Gospodyń Raczkowskich
Przy wigilijnym stole wspólnie zasiedli przedstawiciele władz gminnych, a także członkowie
zespołów: Raczkowiacy, Zorniczeńka, przedstawiciele Raczkowskiego Klubu Seniora, panie z Koła
Gospodyń Raczkowskich, panie z Koła Gospodyń w Małych Raczkach, dzieci i młodzież z Koła Młodych
Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej i Świetlicy Środowiskowej oraz rodzice. Aby wprowadzić przybyłych gości
w świąteczny nastrój dzieci ze Świetlicy zaprezentowały przedstawienie jasełkowe, natomiast młodzież
z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej wykonała montaż poetycki nawiązujący do tematyki
świątecznej. Nie mogło zabraknąć życzeń i dzielenia się opłatkiem. Podczas wieczerzy wigilijnej zabrzmiały
kolędy i pastorałki w wykonaniu dziecięcego zespołu wokalnego działającego w GOK oraz zaproszonych
gości.
59) „SPOTKANIE OPŁATKOWE”- 22.12.2014r.(poniedziałek), sala kameralna GOK, współpraca
z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
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, wspominając 10 – letnią działalność Koła. Wszyscy podkreślają, że nadal czują
się jego członkami, a przyjaźń, która połączyła ich w Raczkach wiele lat temu - nadal trwa.
60) „ZABAWA SYLWESTROWA W GOK” – 31.12.2014r. (środa), pomieszczenia GOK, współpraca
z Raczkowskim Klubem Seniora, Kołem Gospodyń Raczkowskich, Kołem Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej
Ten wyjątkowy wieczór w GOKu spędziło ponad 80 osób. Bawili się dorośli oraz młodzież.
Przygotowano wiele atrakcji: dobrą muzykę, obficie zastawione stoły oraz szampańską zabawę w miłej
atmosferze przez całą noc. Organizacja takiego przedsięwzięcia to dość duże wyzwanie, jednak współpraca
znacznie ułatwiła organizację imprezy. Nowy Rok wszyscy powitali przy pokazie sztucznych ogni. Zabawa
Sylwestrowa trwała do białego rana.

INFORMACJE Z WYKONIANIA ZADAŃ FINANSOWYCH I RZECZOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RACZKACH ZA 2014 ROK
LP.

Treść
/klasyfikacja/

§

Koszty
/wykonanie/

1.

Wynagrodzenia
osobowe pracowników

4010

2.

Składki na ubezpiecz.
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe

4110

19 761.74

4120

2 596.80

3.
4.

108 111.16

4170

Opis realizacji środków, wyszczególnienie
Wynagrodzenia: dyrektor GOK (3/4 etatu), pracownik
administracyjno – techniczny (1 etat), pracownik gospodarczy (1
etat), pomoc biurowa (1/2/ etatu)
Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników GOK (z umów
o pracę i umów-zleceń )
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym :
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy
zlecenia lub umowy o dzieło,
- obsługa księgowa GOK,

41 035.00

5.

Zakup materiałów
i wyposażenia

- wynagrodzenia instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych,
wokalnych, nauka gry na gitarze, zajęć feryjnych i wakacyjnych,
- wynagrodzenia za wykonanie koncertów autorskich podczas :
Koncertu Noworocznego, Święta Konstytucji 3 Maja, Festynu
Rodzinnego, Palinocki, Święta Niepodległości Polski, budowa
strony internetowej GOK.
- zakup materiałów i wyposażenia na bieżące wydatki
w zakresie upowszechniania kultury, w tym:
- zakup oleju opałowego
32 606.63

4210

- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do
drukarki, przyborów i materiałów do zajęć plastycznych 3 478.83
- zakup różnych artykułów na potrzeby GOK: przedłużacze,
gofrownica, toster, termowentylator, albumy do zdjęć, banery, fotel
obrotowy, wieszaki stojące, 50 krzeseł, dyktafon, drukarka,
skaner, tkaniny, kwiaty do dekoracji GOK , publikacje biurowe i
szkoleniowe, artykuły ogrodnicze, artykuły dekoracyjne,
wycieraczki, żarówki, lampki
10 240.30
- zakup środków czystości i artykułów chemicznych

59 580.66

6.

Zakup energii

4260

7.

Zakup pozostałych
usług

4300

4 009.68

113 245.79

1 687.00

- zakup artykułów do bieżących remontów i konserwacji
pomieszczeń i urządzeń w GOK:

979.42

- zakup herbaty i odzieży profilakt. dla pracowników

431.00

- częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości
okolicznościowych: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny,
Karnawał we Wronowie, Dzień Seniora, Walentynki, Dzień
Kobiet, Wielkanocne Spotkanie, Akcja Czysta Rospuda,
Jubileuszowa Majówka z Raczkowiakami, Festyn Rodzinny,
Palinocka, podsumowanie roku kulturalnego, Jubileusz X lecia
Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, feryjne i wakacyjne
warsztaty: kulinarne, wokalno – instrumentalne, ceramiczne i
taneczne, Noce z baśnią w GOKu, Festiwal Rospudy, 500 lecie
Raczek, spotkanie z poezją, Święto Niepodległości Polski, Wigilia
Integracyjna /artykuły plastyczne i techniczne na zajęcia feryjne
i wakacyjne, artykuły spożywcze na poczęstunki, pamiątki,
nagrody za udział w Konkursach Wielkanocnych na Pisankę,
Stroik i Ciasto, konkursach recytatorskich, wiązanki kwiatów,
zakup pochodni i oleju do pochodni/
10 157.48
Opłaty rachunków za energię elektryczną i wodę zużytą
w budynku GOK
Inne wydatki związane z działalnością GOK , w tym:
- usługi kadrowe i bhp, szkolenia pracowników, badania
lekarskie
3 221.32
- opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, usługi kurierskie,
pocztowe, telekomunikacyjne , pralnicze, obsługa HB ,

aktualizacja programu FAKT, dostęp do portalu ERGO
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

3 281.65
144.00

- opłata za badanie gaśnic i hydrantów, oprawę graficzną oraz
nagranie płyty zespołu Raczkowiacy, transport zespołu Gozdawa
oraz zespołów mażoretkowych na występy
5 198.77
- opłata za monitoring systemu alarmowego, opłata za odbiór
ścieków
1 112.54

8.
9.
10.

11.

Podróże służbowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Opłata za odbiór
odpadów
Razem

4410
4430
4440

4520

572.27
300.48
3 874.41
432.00
353 519.99

- pozostałe koszty związane z organizacją akcji, imprez i
uroczystości : Koncert Noworoczny, Karnawał we Wronowie,
Dzień Seniora, Walentynki, Dzień Kobiet, Spotkanie Wielkanocne,
Akcja Czysta Rospuda, Święto Konstytucji 3 Maja, Jubileuszowa
Majówka z Raczkowiakami, Festyn Rodzinny, Palinocka,
warsztaty i zajęcia feryjne i wakacyjne , Festiwal Rospudy, 2dniowej imprezy związanej z 500-leciem Raczek, Kartoflisko,
Święto Niepodległości Polski , Wigilia Integracyjna, Szopka
Noworoczna, Noce z Baśniami /ochrona imprezy, TOI- TOI,
obsługa techniczna, usługi cateringowe, spektakle teatralne,
stoiska animacji zabaw dla dzieci, nagrody w konkursach, plakaty,
ulotki, banery, zaproszenia, podziękowania/
100 287.51
Delegacje pracowników GOK
Opłata za ubezpieczenie majątku i wyposażenia GOK
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /2 emerytki
oraz pracownicy etatowi GOK/

