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Sprawozdanie z działalności merytorycznej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
dotyczące zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach jest samorządową instytucją kultury działającą na zasadach
przewidzianych ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zadania GOK określa
Statut oraz Regulamin Organizacyjny. Placówka działa w oparciu o dotację z budżetu gminy i środki
pozyskiwane z projektów oraz zgodnie z planem opracowanym do budżetu na 2016r.,
zaakceptowanym przez Wójta Gminy Raczki. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach
obowiązujących instytucję kultury i podlega przepisom o finansach publicznych. Gminny Ośrodek
Kultury realizował wydatki zgodnie ze Statutem swojej działalności i nie posiada zobowiązań
finansowych za 2016r. wobec innych firm i instytucji oraz osób prywatnych. 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. Placówka prowadzi swoją działalność przy uwzględnieniu możliwości
finansowych, lokalowych, kadrowych i stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Działalność naszego
ośrodka jest wielopłaszczyznowa. Zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania
do aktywnego uczestnictwa w kulturze, kształcenia pasji, zainteresowań, organizacji czasu wolnego,
dostarczenia rozrywki.
Misją naszej instytucji jest pomnażanie podstawowego społecznego zasobu jakim jest
kultura. Realizujemy ją poprzez wielokierunkową działalność kulturalną, edukacyjną i
społeczną. Staramy się tworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form
życia kulturalnego i rekreacji. Proponujemy działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.
Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwia
funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska.
Stan zatrudnienia w GOK w 2016r. przedstawiał się następująco:
- dyrektor - 3/4 etatu
- specjalista d.s. administracyjno – technicznych - 1 etat
- księgowa – 1/8 etatu
- pomoc biurowa- 3/4/ etatu
- pracownik gospodarczy -1 etat
- instruktorzy zatrudnieni na umowę – zlecenie:
1) instruktor zajęć muzycznych - nauka gry na gitarze / 3 godz. tygodniowo/
2) instruktor zajęć rytmiczno- wokalnych / 3 godz. tygodniowo/
3) instruktor zajęć plastycznych / 3 godz. tygodniowo/
4) instruktor zajęć tanecznych / 3 godz. tygodniowo/./
Ponadto pozyskaliśmy na okres 6 miesięcy stażystkę ze środków PUP w Suwałkach, która zgodnie z
umową po zakończeniu stażu została zatrudniona w charakterze animatora kultury na 3 miesiące w
wymiarze ½ etatu.
W GOKu odbywały się także następujące zajęcia: Zumba- fitness dla dorosłych, nauka gry
na pianinie , nauka gry na instrumentach dętych, nauka gry na perkusji. Z tego tytułu GOK nie ponosił
wydatków. Zgodnie ze statutem użyczał bezpłatnie pomieszczeń oraz do zajęć edukacyjnych.
Zaangażowanie pracowników naszej instytucji powoduje , że tworzymy ośrodek, który jest
miejscem żywym i stymulującym lokalną aktywność. Uczestnicy, którzy przychodzą do ośrodka nie
tylko konsumują kulturę, ale też ją aktywnie współtworzą, sami stają się jej animatorami.
I. Sprawy administracyjno - gospodarcze:
Działalność GOKu, to nie tylko działalność kulturalna , to także sprawowanie administracji budynku
GOK oraz Raczkowskiego Domu Regionalnego. W ramach swoich środków GOK ponosi koszty
związane z utrzymaniem budynków, m.in. w zakresie remontów i bieżących napraw, zużycia wody i
ścieków, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych , ogrzewania, eksploatacji i przeglądów
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technicznych wszelkich urządzeń i instalacji, monitorowaniem budynku , wywozem odpadów ,
zakupami na potrzeby działalności placówki. Utrzymanie bazy GOKu w odpowiednim stanie
technicznym i estetycznym wymaga stałej troski i nakładów finansowych, tym bardziej, że wszystkie
pomieszczenia są intensywnie eksploatowane, a nasza placówka otwarta jest dla społeczności
lokalnej 6 dni w tygodniu . Wiele prób, spotkań, imprez i uroczystości odbywa się także w niedziele.
W 2016r. w zakresie planowania gospodarczego w GOK wykonano:
- gruntowny remont łazienki na poddaszu, a w tym:
1) demontaż podłogi, płytek podłogowych i ściennych, drzwi, ścianek działowych, brodzików,
sanitariatów, kanalizacji, izolacji;
2) montaż kanalizacji, płytek podłogowych i ściennych, płyt podłogowych, wykonanie wlewki, montaż
brodzika wraz z kabiną prysznicową, wymiana rur, montaż skrzynki rewizyjnej, budowa ścianek wraz z
montażem futryn, fugowaniem i silikonowaniem;
3) demontaż i montaż sufitu w łazience na I piętrze.
Ponadto wykonano:
4) remont pomieszczenia biurowego, w tym szpachlowanie i malowanie ścian;
5) odświeżenie ścian w galerii i holu;
6) naprawy bieżące wynikające z potrzeb funkcjonowania placówki;
7) utrzymanie czystości, ładu i porządku w budynku i wokół GOKu oraz w Raczkowskim Domu
Regionalnym i w jego obejściu.
Stan techniczny budynku GOK na dzień dzisiejszy, to konieczność odnowienia stolarki okiennej,
wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, remont instalacji c.o.,
odmalowanie pozostałych pomieszczeń.
W 2016 r. dokonano następujących zakupów na potrzeby GOK:
zestaw kabli do nagłośnienia, akumulator do aparatu fotograficznego, akumulator i myszki do
pracowni komputerowej, zawory, zegar do pomiaru wody, klamki, kłódki, wycieraczki, wykładzina,
banery, artykuły kuchenne, ziemia i kwiaty do nasadzenia, artykuły malarskie, leki do apteczki I
pomocy, żarówki, baterie oraz materiały i narzędzia niezbędne do napraw bieżących.
Do działalności ośrodka należą także:
- prace administracyjno – biurowe – m.in. sporządzanie sprawozdań dokumentujących działalność
placówki: GUS, regulaminy, zarządzenia, protokoły, sprawy formalne związane z administrowaniem
budynku GOK;
- działalność wystawiennicza – organizacja wystaw w Galerii nad Rospudą w GOKu, prowadzenie
ekspozycji stałej w Raczkowskim Domu Regionalnym, a także przygotowywanie dekoracji
okolicznościowych i scenografii na uroczystości i imprezy;
- prace promocyjno – edytorskie:
-opracowanie graficzne i druk dyplomów konkursowych, podziękowań, zaproszeń, plakatów
-aktualizowanie tablic ogłoszeniowych
-wykonywanie dokumentacji fotograficznej oraz reportażowej do głównych wydarzeń kulturalnych
zamieszczonych na stronie internetowej GOKu
-administrowanie i aktualizowanie strony internetowej www.gok.raczki .pl, na której dokumentujemy
wszystkie działania organizowane przez GOK
-nawiązanie poprzez najpopularniejszy na świecie portal społecznościowy fanpage
GOKwww.facebook.pl/gok.raczki oraz www.facebook.pl/rak.raczki; - sieci kontaktów z osobami
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zainteresowanymi działalnością GOK (obecnie strona ma 2035 fanów) i obszerne informowanie na
temat działań, imprez i wydarzeń organizowanych przez GOK
- realizowanie i rozwijanie projektu Raczkowskie Archiwalia- jako działań w obszarze dziedzictwa
kulturowego oraz rozbudowywanie lokalnego archiwum cyfrowego:
Profil oraz działania ph. Raczkowskie Archiwalia (www.facebook.pl/raczkowskie.archiwalia) spotkał się
z dużym zainteresowaniem, nie tylko społeczności lokalnej, ale również osób niezwiązanych z
regionem oraz związanych z nim pośrednio. Statystycznie, poprzez grupy docelowe zasięg i
aktywność uczestników rosną z dnia na dzień. Obecnie Raczkowskie Archiwalia liczą 2082 fanów
(stan na luty 2017). Łatwość dostępu do materiału (po obu stronach), przekłada się na coraz większe
zaufanie i potrzebę organizowania spotkań dyskusyjnych, prezentacji, wystaw, filmów, nagrań audio,
instalacji historycznych, publikacji. Przyświeca nam cel jak największego zaangażowania lokalnej
społeczności w budowę lokalnego archiwum cyfrowego oraz zachowania lokalnego dziedzictwa
kulturowego poprzez wzmacnianie więzi pokoleniowych i pogłębianie świadomości wagi lokalnej
historii. Dotychczas Raczkowskie Archiwalia pozyskały 6,5 tysiąca formatów A4 materiałów
roboczych, co daje w średnim przeliczeniu ok. 23 tysiące fotografii i dokumentów różno wymiarowych.
Materiały pozyskano od 196 osób, głównie mieszkańców gminy Raczki oraz instytucji. W 2016 r. do
głównych zadań przeprowadzonych przez Raczkowskie Archiwalia należało :
- zorganizowanie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych spotkań z Bartłomiejem
Rychlewskim- autorem książki "Po dolinach i po wzgórzach...Monografia oddziału Jana Sadowskiego i
Piotra Burdyna 1949-1952" w ZS w Dowspudzie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach ;
- zorganizowanie z okazji Gminnego Dnia Kobiet pokazu fotografii "Fotograficzna podróż
sentymentalna", ukazujący postacie dawnych Raczkowianek;
- zorganizowanie cyklu spotkań popularnonaukowych "W Dolinie Kultur Dawnych" we współpracy z
Muzeum Okręgowym w Suwałkach, podczas których odbyły się wykłady popularnonaukowe i
promocje książek;
- nawiązanie kontaktu oraz współpraca z rodzinami o żydowskich korzeniach XIX-wiecznych
emigrantów z Raczek, a obecnie Norwegów z Oslo (Jodisk Museum), Szwedów ze Sztokholmu oraz
pracownikami Uniwersytetu Uppsala. Wspólnym zamysłem jest upamiętnienie historii i życia
raczkowskich żydów w postaci kamiennego monumentu na kirkucie w Moczydłach;
- koordynowanie projektu "Wspólnie opowiedziana historia – aktywizacja mieszkańców gmin Raczki i
Bakałarzewo wokół dziedzictwa historycznego i wydarzeń I wojny światowej", dofinansowanego ze
środków w ramach PROGRAMU FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH FIO 2016, priorytet 2
Aktywne społeczeństwo przy współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie, Muzeum
Okręgowym w Suwałkach oraz Augustowsko Suwalskiego Towarzystwa Naukowego. Projekt zakładał
zaangażowanie mieszkańców gminy Raczki i Bakałarzewo we wspólne działania związane z
upowszechnieniem mało znanych wydarzeń historycznych z okresu I wojny światowej w regionie,
poprzez stworzenie grupy warsztatowo-studyjnej (złożonej z 20 mieszkańców gminy Raczki),
zorganizowaliśmy cykl spotkań warsztatowo-studyjnych oraz badań terenowych, wspólnie
przygotowaliśmy publikację (500 egzemplarzy folderu dystrybuowanych w Gminnym Ośrodku Kultury
w Raczkach), wykonaliśmy inwentaryzację, oznakowanie i upamiętnienie miejsc wydarzeń
historycznych (Raczki, Rudniki, Dowspuda, Kurianki, Małe Stoki) oraz zrealizowaliśmy rekonstrukcję
historyczną "Wielka Wojna- Suwalszczyzna. Jesień 1914" w przypałacowym kompleksie w
Dowspudzie. Efektem tych działań była aktywizacja lokalnej społeczności, wzrost świadomości
historycznej i wzmocnienie więzi lokalnych. Rekonstrukcja historyczna została doceniona w Polsce,
przez portal "Do broni", który uznał ją za jedną z dwóch najważniejszych wydarzeń historycznych w
Polsce w 2016 r.,
- koordynowanie zaduszkowego koncertu "Raczki nocą", któremu towarzyszył pokaz archiwalnych
zdjęć dawnych Raczek i ich mieszkańców.
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II. Działalność kulturalno-oświatowa:
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:
1. Organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej
kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych.
2. Popularyzowanie i promowanie twórczości artystycznej z różnych dziedzin sztuki.
3. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
4. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz podejmowanie działań
integracyjnych w sferze kultury.
5. Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do
odbioru i tworzenia wartości kulturalnych.
Powyższe zadania GOK realizuje poprzez organizowanie zespołowego i indywidualnego
uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych . Staramy się
zachęcić odbiorców nie tylko do biernego kontaktu z kulturą i sztuką, ale przede wszystkim do
czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym . Zgodnie z zapisami o działalności statutowej
Gminnego Ośrodka Kultury przedsięwzięcia kulturalne organizujemy
cyklicznie , bądź
okolicznościowo. Uczestnicy mogą wziąć udział w uroczystościach, konkursach, festynach,
wystawach, koncertach, prelekcjach, wieczorkach tanecznych, mogą również prezentować swoje
prace i umiejętności twórcze, a także mogą uczestniczyć w różnorodnych formach zajęć stałych i
warsztatowych. Nasze propozycje kierujemy zarówno do szerokiego, jak i bardziej wyrafinowanego
kręgu odbiorców. Dlatego też nasza oferta obejmuje zarówno duże imprezy , jak i kameralne dla
mniejszej widowni.
1.Organizowanie lub współorganizowanie różnego rodzaju uroczystości i imprez kulturalnych .
W roku sprawozdawczym zorganizowaliśmy 67 przedsięwzięć artystyczno- kulturalnych.
( Wykaz imprez i uroczystości zał. Nr 1)
2.Tworzenie warunków do działalności amatorskiego ruchu artystycznego. W strukturze GOK
działają następujące amatorskie zespoły :
- Zespół śpiewaczy Gozdawa – prowadzenie W. Kulbacka. Konsultantem zespołu jest E. Kulbacki pracownik SOKu To dobrowolna formacja działająca na zasadach koła zainteresowań, skupiająca
entuzjastów śpiewu. W 2016r. zespół aktywnie uczestniczył w następujących uroczystościach
organizowanych przez GOK w Raczkach:
1. Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
2. Dożynki Diecezjalne
3. Gminny Dzień Seniora
4. Wieczór Pieśni Patriotycznej w Dowspudzie
- Zespół wokalno – instrumentalny Raczkowiacy- prowadzenie S. Marciniak. To dobrowolna
formacja działająca na zasadach koła zainteresowań, skupiająca entuzjastów śpiewu i gry na
instrumentach muzycznych. W 2016r. zespół aktywnie uczestniczył w następujących uroczystościach
organizowanych przez GOK w Raczkach:
1. Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
2. Majówka z Raczkowiakami
3. Dożynki Diecezjalne
4. Jubileusz 40- lecia GOK w Raczkach
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5. Gminny Dzień Seniora
6. Wieczornica Patriotyczna
- Zespół śpiewaczy muzyki tradycyjnej- Zorniczeńka – prowadzenie artystka ludowa – S. Czuper.
Konsultantem zespołu jest pracownik SOKu- M. Nalaskowski. To dobrowolna formacja działająca na
zasadach koła zainteresowań, skupiająca entuzjastów tradycyjnego śpiewu ludowego. W 2016r.
zespół aktywnie uczestniczył w następujących uroczystościach organizowanych przez GOK w
Raczkach:
1. Majówka z Raczkowiakami
2. Dożynki Diecezjalne
3. Gminny Dzień Seniora
W 2016 r. swój dorobek artystyczny zespoły prezentowany na imprezach lokalnych i ponadlokalnych
reprezentując naszą gminę w powiecie i poza jego granicami.
- Orkiestra Dęta OSP w Raczkach –prowadzenie- Ł. Masłowski. W 2016r. orkiestra uczestniczyła w
następujących uroczystościach organizowanych przez GOK w Raczkach:
1. Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
2. Dożynki Diecezjalne
3. Raczkowska Wigilia Integracyjna
Orkiestra uczestniczyła w uroczystościach i świętach kościelnych, ponadto uczestniczyła w
uroczystościach poza granicami gminy.
- Zespół taneczny - Lilt- starsze mażoretki – prowadzenie S. Bierdziewska- podczas
Międzynarodowych Prezentacji Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek- POM-PA 2016 w
Białymstoku grupa w kategorii złotej i za show taneczne zdobyła III miejsce, również III miejsce zespół
zajął w VII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca FOCUS – 2016 w Augustowie;
- Zespół taneczny - Lilki- młodsze mażoretki – prowadzenie S. Bierdziewska - podczas
Międzynarodowych Prezentacji Mażoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek- POM-PA 2016 w
Białymstoku w kategorii srebrnej i w ogólnej klasyfikacji zdobył srebrny medal i tym samym został I
wicemistrzem północno-wschodniej części Polski, w kategorii Duo zespół zdobył złoty medal.
Mażoretki swoimi występami uświetniały liczne uroczystości i imprezy gminne i poza gminne.
3. WYKAZ ZAJĘĆ CYKLICZNYCH ORGANIZOWANYCH W GOK:
GOK przyczynia się do rozwoju indywidualnych uzdolnień i umiejętności poprzez organizację
kół zainteresowań, zajęć stałych i warsztatowych. W roku sprawozdawczym GOK organizował
następujące zajęcia:
- plastyczno – techniczne / 2 grupy/ – uczestnicy poznają różnorodne techniki plastyczne
a przez to rozwijają swoje zdolności, pobudzają wyobraźnię, odkrywają pasje; zajęcia obejmują
praktyczne ćwiczenia tradycyjnymi środkami wyrazu plastycznego takimi jak: kompozycja, przestrzeń,
kolor i barwa, światło, cień, linia i kreska, faktura i bryła./ A. Zdrawomysłow, H. Paczyńska/

- rytmiczno- wokalne- rozwijanie muzykalności dzieci, rozbudowanie zamiłowania do muzyki,
rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego, nauka emisji głosu, dykcji,
interpretacji piosenek, higiena głosu, praca nad ciekawym repertuarem / J. Pożarowska/
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- taneczne- mażoretki- /2 grupy/- mażoretki to coś więcej niż tylko rodzaj formy tanecznej, to
skomplikowane układy choreograficzne i taneczno marszowe wykonywane w rytm muzyki, cechą
charakterystyczną mażoretek jest umiejętność żonglerki pałeczką zwaną fachowo batonem.
/S. Bierdziewska/
- 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/
- muzyczne- nauka gry na pianinie – /E. Gąsiewska, E. Chomicz Wysocka/
- muzyczne- nauka gry na perkusji- / R. Marczyk/
- taneczne- Zumba - / S. Bierdziewska/
- językowe- nauka języka angielskiego – według potrzeb/ E. Grzyb/
- językowe- nauka języka niemieckiego- według potrzeb/ M. Taraszkiewicz/
- Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej- prowadzenie A.D. Halicka- przygotowanie
obrzędowych i innych
widowisk
scenicznych i plenerowych oraz oprawa artystyczna
okolicznościowych uroczystości w gminie. Członkowie Koła mają możliwość rozwoju swoich
umiejętności aktorskich , recytatorskich i tanecznych, poprzez kształcenie językowe, doskonalenie
dykcji i siły głosu, doskonalenie pamięci słuchowej i wzrokowej, pracę nad ruchem scenicznym.
Zajęcia w Kole odgrywają nieprzeciętną rolę w kształtowaniu wyobraźni zarówno członków, jak i
odbiorców ich pracy. Dzieje się tak dzięki widowiskom opartym na odpowiednio dobranej muzyce,
śpiewie, pięknym słowie, scenografii, jak również kostiumach.
- 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/
- warsztaty kulinarne– Kuchcikowo /podczas ferii , wakacji, warsztaty świąteczne/ - nauka
wykonywania sałatek, surówek, pieczenie wypieków karnawałowych, wielkanocnych i
bożonarodzeniowych/A.D. Halicka, Koło Gospodyń Raczkowskich/
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”.
6. Realizacja zadań z zakresu rekreacji odbywała się poprzez organizowanie atrakcyjnego i
bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji. / szczegółowy
opis w zał. Nr 1/.
Wymienione zajęcia na dobre zadomowiły się w naszym ośrodku , uczestniczą w nich dzieci z
przedszkola, szkoły podstawowej , młodzież z gimnazjum i szkół średnich oraz dorośli. Czas spędzany
na zajęciach jest wspaniałą okazją do zabawy z rówieśnikami.
7. Rozwijanie działalności społeczno- kulturalnej w Kole
Raczkowskim Klubie Seniora:

Gospodyń Raczkowskich oraz

- Koło Gospodyń Raczkowskich /przewodniczące: Teresa Lipińska i Janina Kucharczyk/ - panie z Koła
spotykają się w GOKu na zebraniach organizacyjnych i towarzyskich oraz warsztatach kulinarnych czy
rękodzielniczych. Brały udział konkursach wielkanocnych i dożynkowych. Służyły pomocą przy
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organizacji różnych imprez gminnych: Gminnego Dnia Seniora i Dnia Kobiet, Dożynek Diecezjalnych ,
Jubileuszu GOKu, Raczkowskiej Wigilii Integracyjnej, warsztatów kulinarnych.
- Raczkowski Klub Seniora/ przewodniczący S. Ostrowski/ - zrzesza osoby w wieku 50+. Celem
działalności Klubu jest integracja i aktywizacja środowiska osób starszych i samotnych przez
podejmowanie wspólnych działań twórczych, kulturalnych i społecznych. W Klubie organizowane są
m.in. warsztaty rękodzielnicze, wieczory wspomnień, wieczorki z poezją 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.
Cieszy nas rozwijająca się współpraca z Kołem Gospodyń z Małych Raczek. Panie brały udział
konkursach wielkanocnych, dożynkowych, służyły pomocą przy organizacji różnych imprez gminnych:
Dnia Kobiet, Dożynek Diecezjalnych , Raczkowskiej Wigilii Integracyjnej, warsztatów kulinarnych.
Ponadto przy GOK w Raczkach swoją działalność prowadzi Koło PZW Rak.
8. W 2016r. pomieszczenia GOKu były przygotowywane i udostępniane na:
- sesje Rady Gminy
- spotkania, komisje, konsultacje społeczne, szkolenia na potrzeby UG oraz innych jednostek
gminnych
- szkolenia rolnicze
- spotkania robocze Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na potrzeby osób dotkniętych
przemocą w rodzinie
- zebrania Koła PZW „Rak”
- zebrania Koła Hodowców Gołębi Pocztowych
9. Współpraca z instytucjami i organizacjami :
Jesteśmy rozpoznawalnym, otwartym na potrzeby lokalnej społeczności miejscem, z zaangażowaną
kadrą organizującą różnorodne kierunki działań. Budujemy współpracę z instytucjami, organizacjami
pozarządowymi oraz wszystkimi, którzy oddziałują na kulturę w gminie . Nawiązana współpraca jest
dla nas bardzo cenna , ponieważ tylko we współpracy możliwe jest działanie pełne i
satysfakcjonujące. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach współpracując z innymi podmiotami
organizował i współorganizował wiele otwartych imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.
W 2016r. GOK współpracował z następującymi podmiotami:
- Urzędem Gminy , Radą Gminy w Raczkach
- Starostwem Powiatowym w Suwałkach
- Oddziałem Terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Białymstoku
- Lokalną Grupą Rybacką „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
- Parafią p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach
- Akcją Katolicką i Radą Parafialną przy parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach
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- sołectwami gminy Raczki
- Państwowym Archiwum w Suwałkach
- Muzeum Okręgowym w Suwałkach
- Grupą rekonstrukcji historycznych Garnizon w Suwałkach
- Suwalskim Ośrodkiem Kultury
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Raczkach
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Raczkach
- Aresztem Śledczym w Suwałkach
- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie
- Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
- Jodisk Museum w Oslo
- Augustowskimi Placówkami Kultury
- Dyskusyjnym Klubem Filmowym- Kinochłon w Augustowie
- Kinem Iskra w Augustowie
- Kinem Cinema Lumiere w Suwałkach
- Jamińskim Zespołem Indeksacyjnym w Jaminach
- Biurem Obsługi Szkół w Raczkach
- Szkołami Podstawowymi w Raczkach, Wronowie, Janówce, Bakałarzewie, Filipowie, Wieliczkach,
Gimnazjum w Raczkach , Bakałarzewie, Filipowie, Janówce, Wieliczkach, ZS w Dowspudzie
- Studiem Małych Form Teatralnych w Krakowie
- Teatrem „Maska” w Krakowie
- Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Augustowie
- Biblioteką Publiczną w Raczkach i Bakałarzewie
- GOKiSem w Przerośli i Filipowie
- Kołami Gospodyń Raczkowskich i Małych Raczek
- Raczkowskim Klubem Seniora
- Kołem PZW „ Rak” oraz PZW w Suwałkach
- Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach
- Przedsiębiorstwem Turystycznym „Rospuda”
- Polskim Związkiem Wędkarskim w Suwałkach
- mediami w zakresie promocji działań kulturalnych
- osobami fizycznymi
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PODSUMAWANIE
Rok 2016 był rokiem owocnej pracy kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego i promowania
naszej gminy. Podstawowym celem działania ośrodka było prowadzenie wielokierunkowej

działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców poprzez
organizowanie i stymulowanie życia kulturalnego w naszej gminie. W minionym roku placówka
była organizatorem (lub współorganizatorem) około 70 wydarzeń kulturalnych , co obrazuje bogatą
działalność ośrodka i dużą aktywność odbiorców. Wszystko co dzieje się w GOK śledzić można na
naszej stronie internetowej, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące naszych działań i
wydarzeń, na które wszystkich zapraszamy. Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania
społeczeństwa udaje nam się spełnić, nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić, ale staramy się w
miarę posiadanych środków i możliwości realizować sugestie i propozycje płynące od społeczności
lokalnej. Nadal uważamy , że dalszy rozwój działalności kulturalnej w gminie zdeterminowany jest
głównie koniecznością rozbudowy i poszerzenia bazy lokalowej o nowy obiekt w postaci sali
widowiskowej w Raczkach. Nie zważając na trudne warunki lokalowe placówki staramy się
organizować imprezy i uroczystości w innych punktach Raczek i gminy ( Dom Parafialny , remiza OSP
w Raczkach, Centrum Informacji Turystycznej- Kordegarda w Dowspudzie, lokal Kamienny Krąg,
szkoły), tak aby z jednej strony jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom gminy dostęp do kultury, a z
drugiej, aby organizowane przedsięwzięcia odbywały się w optymalnych warunkach.
Podsumowując sprawozdanie z działalności GOK za 2016r. serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ulepszenia i usprawnienia pracy naszej placówki,
a w szczególności: Panu Wójtowi, Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy i sołectwom. Dziękuję
także dyrektorom i nauczycielom szkół naszej gminy, członkom zespołów Gozdawa, Raczkowiacy,
Zorniczeńka, Orkiestrze Dętej OSP w Raczkach, paniom z Kół Gospodyń Raczkowskich i Małych
Raczek, członkom Raczkowskiego Klubu Seniora oraz Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej .
Podziękowania kieruję w stronę osób wspierających swoją bezinteresowną pomocą działalność GOKu
oraz do wszystkim uczestniczących w zajęciach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez
GOK w Raczkach.
Aktualny tygodniowy rozkład zajęć realizowanych w GOK w Raczkach:
Poniedziałek:
16.00 – 18.00 – Zajęcia świetlicowe
17.00 – 19.00 – zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach dętych
19.00 – 21.00 – Próba Orkiestry Dętej OSP
Wtorek:
16.00 – 17.30 – Zajęcia taneczne - mażoretki / gr. młodsza/
18.00 – 19.00 - Zajęcia taneczne – Zumba / wszyscy chętni
17.00 – 20.00 – Koło Gospodyń Raczkowskich / 1 wtorek mieś./
Środa:
15.30 – 17.00 – Zajęcia plastyczne /gr. młodsza/
17.00 – 18.30 – 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/
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18.30 – 19.30 - Nauka gry na gitarze/ gr. zaawansowana /
18.00 – 20.00 - Próba zespołu Gozdawa /
17.00 – 20.00 – Raczkowski Klub Seniora / 2 i 4 środa mieś./
Czwartek:
16.00 – 18.00 – Zajęcia świetlicowe
16.00 – 17.30 – Zajęcia taneczne - mażoretki / gr. starsza/
16.00 – 19.00 – zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach dętych
18.00 – 20.00 – Próba zespołu Raczkowiacy
19.00 – 21.00 – Próba Orkiestry Dętej OSP
Piątek:
15.00 – 16.30 – Zajęcia rytmiczno- wokalne / gr. młodsza/
16.30 – 18.00 – Zajęcia wokalne / gr. starsza/
17.00 – 19.00 – Koło Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej – próby
18.00 – 20.00 – Zajęcia muzyczne- nauka gry na perkusji
Sobota:
10. 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 dostępem do Internetu, która czynna jest w dniach
pracy GOK w godz. 12.00 – 18.00. oraz tzw. Wolna pracownia, w której możliwa jest realizacja
indywidualnych pomysłów ; jeśli mamy ochotę tańczyć – tańczymy, albo gdy chcemy stworzyć obraz,
po prostu malujemy. Przestrzeń GOKu choć niewielka stwarza szereg możliwości twórczych, w
których można realizować swoje zainteresowania i pasje. W Wolnej pracowni chcemy przede
wszystkim inspirować, motywować a także pokazywać w jaki sposób kreatywnie można spędzić czas.
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KALENDARZ GŁÓWYCH IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ZAPLANOWANYCH
W GOK W RACZKACH NA 2017 ROK
STYCZEŃ
- VIII Raczkowski Koncert Noworoczny
- Raczkowska Szopka Noworoczna - widowisko w wykonaniu członków Koła Młodych Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej
- Wernisaż wystawy w Galerii nad Rospudą oraz prelekcja i film
- Twórcze Ferie w GOK – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży
- Karnawałowe wieczorki taneczne/ dla różnych grup wiekowych/
LUTY
- Twórcze Ferie w GOK – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży
- Wielki bal kostiumowy dla dzieci
- Otwarte Mistrzostwa w wędkarstwie podlodowym- współpraca z Kołem Wędkarskim Rak
- Jazzowe zapusty- koncert muzyczny
- Karnawałowe wieczorki taneczne/ dla różnych grup wiekowych/
MARZEC
- Babski Wieczór – Gminny Dzień Kobiet
- Ale jaja! - warsztaty ozdób wielkanocnych
KWIECIEŃ
-„Wesołego Alleluja” –spotkanie wielkanocne – XIII edycja Gminnych Konkursów na Pisankę, Palmę
oraz wypieki wielkanocne ; wystawa pokonkursowa
-Wielkanoc - Gminny Konkurs Recytatorski
- VIII Akcja Czysta Rospuda
MAJ
- „Witaj Majowa Jutrzenko!” - uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
- Kultura i historia – spotkanie z historią lokalną
-„Mijają lata, zostają piosenki i wspomnienia” – koncert zespołów i kapel ludowych - współorganizacja
z zespołem Raczkowiacy
-Spławikowe zawody wędkarskie- współpraca z Kołem Wędkarskim Rak
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CZERWIEC
-„ Mama, Tata, Dziadkowie i Ja”- Gminno- Parafialny Festyn Rodzinny
- „Co nam w duszy gra” – podsumowanie zajęć organizowanych w GOK
- XIII Palinocka w Raczkach- współpraca ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach
LIPIEC
- Dzieciaki z naszej paki- zajęcia wakacyjne w GOK
SIERPIEŃ
-Lato nad Rospudą- cykl koncertów kameralnych
- Rajd rowerowy na zakończenie lata
WRZESIEŃ
- „Kartoflisko”– Święto Pieczonego Ziemniaka
PAŹDZIERNIK
- „Wspomnień czar” – XIII Gminny Dzień Seniora - współpraca z Kołami Gospodyń i Raczkowskim
Klubem Seniora
- W Raczkowskim saloniku poezji- spotkanie autorskie z poetą
LISTOPAD
-„Tobie Ojczyzno” – XIII Międzygminny Konkurs recytatorsko – wokalny im. gen. L. M. Pacawspółpraca ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach
- Wieczornica Patriotyczna- uroczystość gminna z okazji Święta Niepodległości Polski
- Wieczorki andrzejkowe/ dla różnych grup wiekowych/
GRUDZIEŃ
- Teatralne Mikołajki w GOK
- Warsztaty ozdób świątecznych
-Kulinarne warsztaty bożonarodzeniowe - współpraca z Kołami Gospodyń
-XIV Wigilia Raczkowska
- Powitanie Nowego Roku – zabawa sylwestrowa w GOK
Przedstawione wydarzenia kulturalne bądź ich czas realizacji mogą ulec zmianie.

13

Załącznik Nr 1
WYKAZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH PRZEZ GOK W RACZKACH
W 2016r.
STYCZEŃ
1)„MUZYKA BYŁA, JEST I BĘDZIE”- koncert noworoczny- 03.01.2016r.( niedziela) – Centrum
Obsługi Turystycznej- Kordegarda w Dowspudzie
Uczestnicy koncertu mogli wysłuchać szlagiery muzyki filmowej oraz hity muzyki
saksofonowej, perkusyjnej i fletowej, w wykonaniu:
Ewa Chomicz-Wysocka – fortepian i fagot
Danuta Long – fortepian
Ignacy Wysocki – klarnet i saksofon
Szymon Boszko – perkusja
Ryszard Jasionowski - flet
2) „RACZKOWSKA SZOPKA NOWOROCZNA” - widowisko teatralne w wykonaniu Koła
Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej - 17. 01. 2016r. ( niedziela) - sala w domu parafialnym współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, parafią w Raczkach i sołectwem w
Małych Raczkach.
Ten wieczór mieszkańcy gminy Raczki mogli spędzić oglądając Raczkowską Szopkę
Noworoczną w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej/ pod kier. A. D. Halickiej/.
Była to pouczająca opowieść o narodzeniu Chrystusa w Betlejem, odegrana
w konwencji
współczesnej. Staramy się corocznie, aby widowisko zaskakiwało, dlatego wykorzystujemy różne
teatralne techniki i środki przekazu. Przez półtorej godziny widzowie mogli oglądać spektakl zagrany
na kilku płaszczyznach, w których splatały się przywoływane rzeczywistości: historyczna,
nadprzyrodzona i teraźniejszość. Scenografia, muzyka i światło były tłem dla całego widowiska,
ukazując prostotę i ubóstwo stajenki, czystość i piękno nieba, gorącą atmosferę w piekle,
przygotowania do świąt we współczesnej rodzinie, atmosferę zakupów w hipermarkecie oraz przepych
na dworze króla Heroda.
3) KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DLA DOROSŁYCH – 23.01.2016r. – (sobota) –
sala kameralna GOK – współorganizacja z Kołem Gospodyń Raczkowskich.
4) FERYJNY WIECZÓR INTEGRACYJY DLA MŁODZIEŻY – 28.01.2016r. – (czwartek) –
pomieszczenia GOK –współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.
5) KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DLA MŁODZIEŻY – 30.01.2016r. – (sobota) – sala
kameralna GOK – współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.
LUTY
6) „TWÓRCZE FERIE W GOK” – zajęcia feryjne dla dzieci i młodzieży - 26.01. - 07.02. 2016r.współpraca ze Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach.
W okresie ferii zimowych 2016, podobnie jak w latach ubiegłych GOK przygotował dla wszystkich
chętnych bogaty program bezpłatnych zajęć, wśród których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W
pierwszym tygodniu były to cykliczne zajęcia odbywające się w naszej placówce, natomiast w drugim
tygodniu oprócz zajęć cyklicznych dzieci mogły uczestniczyć w następujących zajęciach:
Poniedziałek
- Zajęcia integracyjne
- Zaj. plastyczne / z podziałem na grupy
- Warsztaty garncarskie/ / z podziałem na grupy/

Wtorek
- Zaj. plastyczne/ gry planszowe/
- Koncert kolęd w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Janówce
- Spektakl teatralny w wykonaniu teatru Maska
Środa
-Poranek z bajkami- seans filmu animowanego
- Bal przebierańców
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Czwartek
- Wyjazd do kina Iskra w Augustowie
Piątek
- Karnawałowe zapachy i smaki- warsztaty kulinarne
- Wyspa gier - turniej gier planszowych
Sobota
- Zabawy na śniegu
- Podsumowanie zajęć
Oprócz
powyższych
zajęć
codziennie
i komputerowa ze stałym dostępem do Internetu.

czynna

była

pracownia

plastyczna

7) „SPOTKANIE Z GLINĄ”- warsztaty garncarskie - 01.02.2016r. ( poniedziałek)- sala kameralna
GOK.
Młodsi uczestnicy warsztatów lepili z gliny czyli tworzyli za pomocą swoich rąk i pomysłowości
jedyne w swoim rodzaju dzieła sztuki. Natomiast starszaki próbowali swoich sił na kole garncarskim.
Zajęcia przygotowała i prowadziła Magdalena Kopiczko.
8) „SPOTKANIE Z TEATREM w GOK”- 02.02.2016r. ( wtorek)- sala kameralna GOK.
Tym razem odwiedził nas Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska”
z Krakowa i przedstawił
widowisko „O Kaprysach królewny Kasi”. Królewna była grymaśna i niezbyt dobrze wychowana. Na
szczęście w odpowiednim momencie pojawił się Królewicz Julian i postępowanie Kasi zaczęło się
zmieniać. Kaprysy przy jedzeniu, nieprzyjemne zachowanie, używanie brzydkich słów i problem z
nauką odeszły w zapomnienie. Młodzi widzowie mogli przekonać się jak ważne jest w codziennym
życiu używanie "magicznych słów" - przepraszam, proszę, dziękuję oraz liczenie się ze zdaniem
innych.
9) „NOC Z BAŚNIĄ w GOK”- 02. 02. 2016r. ( wtorek), pomieszczenia GOK- współpraca z Kołem
Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.
10) „WIELKI BAL PRZEBIERAŃCÓW” - 03. 02. 2016 r. ( środa) - pomieszczenia GOK.
Tego wieczoru GOK zapełnił się postaciami z krainy baśni i filmów. Rodzice i dzieci dołożyli
wiele starań aby zaprezentowane kreacje były niezwykłe, wyjątkowe i wzbudzały zachwyt wszystkich
uczestników balu . Ich pomysłowość ciągle nie zna granic. Na bal przybyły księżniczki, biedronki,
motyle, rycerze, piraci, elfy, wróżki, czarodzieje i inne magiczne stworzenia. Gorące, karnawałowe
rytmy i wesoła atmosfera towarzyszyły kilkugodzinnej zabawie, podczas której dzieci i starsi mieli
okazję potańczyć, a także wziąć udział w rozmaitych konkursach z nagrodami. Imprezę prowadziło 2
rycerzy i dama dworu, którzy zapraszali wszystkich do wspólnej zabawy. Był też miły moment na
wykonanie pamiątkowych fotografii. W przerwach między konkursami i zabawami dzieci były
zapraszane na słodki poczęstunek.
11) „SPOTKANIE Z FILMEM”- wyjazd do kina „Iskra” w Augustowie - 04.02.2016r.
( czwartek).
Organizacja wyjazdu do kina „Iskra” w Augustowie na film animowany „ Fistaszki” w 3D.
12) „ KARNAWAŁOWE ZAPACHY I SMAKI”- warsztaty kulinarne - 05. 02.2016r. ( piątek) pomieszczenia GOK- współpraca z Kołem Gospodyń Raczkowskich.
13) „KARNAWAŁOWY WIECZOREK TANECZNY DLA MŁODZIEŻY” – 06.02.2016r. – (sobota) –
sala kameralna GOK – współorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.
14) „ II ZAPUSTY JAZZOWE ” – 07.02.2016r.( niedziela), współpraca z Centrum Obsługi
Turysty- Kordegarda w Dowspudzie.
Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach we współpracy z Centrum Obsługi Turysty- Kordegarda
w Dowspudzie w ramach Pacowej Akademii Cultury – PAC zorganizował koncert- Zapusty Jazzowe.
Gwiazdą wieczoru był zespół Quintertonic, który zaprezentował muzykę jazzową w różnych jej
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odcieniach. W repertuarze zespołu znalazły się standardy jazzowe, interpretacje muzyki lat 80-tych
(polskiej i zagranicznej) w jazzowych aranżacjach oraz utwory autorskie.
Skład zespołu:
Marta Murzyn - wokal
Marcin Łukawski - saksofon, klarnet
Marcin Stępkowski - tuba
Tomasz Sulima - piano
Rafał Wojciechowski - perkusja
15) „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ” - wieczór walentynkowy -13 .02. 2016r. ( sobota)- sala
kameralna GOK.
W programie koncert utworów o tematyce miłosnej w wykonaniu młodych wykonawców
uczestniczących w zajęciach sekcji gitarowej w GOK prowadzonych przez Barbarę Bartoszewicz oraz
poezja wykonana przez młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.
MARZEC
16)„ NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”- 02.03. 2016r.( środa) – Zespół
Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie i sala kameralna GOK.
W związku ze świętem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Gminny Ośrodek
Kultury w Raczkach oraz Raczkowskie Archiwalia zorganizowały 2 spotkania z Bartłomiejem
Rychlewskim - autorem książki „Po dolinach i po wzgórzach...Monografia oddziału Jana Sadowskiego
i Piotra Burdyna 1949-1952”. Spotkania w formie panelu dyskusyjnego odbyły się w Zespole Szkół im.
gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach. Podczas
spotkań nie zabrakło ciekawych historii oraz merytorycznych dyskusji. Podczas spotkań można było
zakupić książkę "Po dolinach i po wzgórzach" oraz inne publikacje związane z historią regionu.
17) WIECZÓR INTEGRACYJNY DLA MŁODZIEŻY – 05.03. 2016r.( piątek)- sala kameralna GOKwspółorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.
18) „ALE JAJA” - warsztaty ozdób wielkanocnych – 5 i 11 - 03.2016r. ( sobota i piątek) pomieszczenia GOK- współorganizacja z Kołem Gospodyń Raczkowskich.
Okres przygotowań do Świąt Wielkanocnych, to szczególna okazja do poznawania przez
dzieci polskich tradycji świątecznych. Przez 2 popołudnia w naszym ośrodku odbywały się warsztaty
plastyczne , podczas których uczestnicy zgłębili tajniki ozdabiania jaj sposobem tradycyjnym oraz
przygotowania świątecznych ozdób i dekoracji. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze przy brzmieniu
świątecznych piosenek. Wspólna zabawa i praca pozwoliła poczuć atmosferę przedświątecznych
przygotowań, tym bardziej że mogliśmy także popróbować wielkanocnych wypieków wykonanych
przez Koło Gospodyń Raczkowskich.
19) „ BABSKI WIECZÓR” - GMINNY DZIEŃ KOBIET - 12. 03. 2016r. (sobota) – sala kameralna
GOK – współpraca z Kołami Gospodyń z Raczek i Małych Raczek .
Wieczór obfitował w wiele atrakcji i zaczął się od życzeń, które przekazał wójt gminy Andrzej
Szymulewski. Gwoździem programu okazało się kabaretowe show z pokazem mody w wykonaniu
Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. Pokazaliśmy, jak świętowano Dzień Kobiet w różnych
epokach oraz, co niosła ze sobą moda na przestrzeni wieków. Całe widowisko okrasiliśmy dobrą
muzyką , niejednej pani zakręciła się łezka w oku. Wszystkie dziewczęta z widowiska oraz chętne
panie z publiczności wzięły udział w konkursie na najładniejszy strój tego wieczoru. Wygrała
Agnieszka Bucka- przebrana za wdzięczną Cygankę. Następnie goście odbyli kolejną wędrówkę. Tym
razem była to fotograficzna podróż sentymentalna po Raczkowskich Archiwaliach, ukazująca dawne
Raczkowianki. Tu również było dużo wzruszeń, wspomnień i komentarzy. Tego wieczoru nie mogło
obyć się bez loterii fantowej i konkursów z nagrodami, a chętne panie mogły zbadać poziom swojego
optymizmu. Ponadto zaprezentowano kosmetyki firmy Mary Key oraz bezpłatne zabiegi kosmetyczne.
Imprezie towarzyszyła mini wystawa prac plastycznych Pauliny Stankiewicz i Gabrysi Waśkowskiej.
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Całość odbyła się w miłej atmosferze. Nie zabrakło pysznych, domowych wypieków, o które zadbały
Panie z Koła Gospodyń Raczkowskich. My natomiast nie zapomnieliśmy o Gospodyniach, które tego
wieczoru obchodziły swoje siódme urodziny. Babski Wieczór, jak zwykle był wspaniałą okazją do
spotkania się, rozmów oraz miłego spędzania czasu w gronie przyjaciółek i koleżanek. Nagrody
konkursowe i loteryjne uzyskaliśmy dzięki sponsorom, wśród których znaleźli się: sklep Groszek,
księgarnia- Janina Kucharczyk, kwiaciarnia Fanaberia- Aneta Szukajt, salony fryzjerskie- Elżbieta
Okrągła i Marzena Sawków, zakład Andar, wytwórnia olejów w Lipówce- Jolanta Rudziewicz, kino
Iskra w Augustowie, restauracja Open Suwalszczyzna w Suwałkach, salon kosmetyczny – Agata
Pietrulińska, konsultantka firmy Mary Kay- Aneta Nurkiewicz , Katarzyna Przychodzka, apteka w
Raczkach, pan wójt i GOK w Raczkach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby Babski
Wieczór był wyjątkowy.
20) „SPOTKANIE WIELKANOCNE” - XII Gminny Konkurs na Pisankę, Palmę oraz wypieki
wielkanocne – wystawa pokonkursowa- 20.03. 2016r. ( niedziela) – sala kameralna i Galeria nad
Rospudą w GOK.
W niedzielę palmową GOK w Raczkach zorganizował po raz XII Spotkanie Wielkanocne,
podczas którego rozstrzygnięto konkursy, do których przystąpiło około 100 uczestników. Celem
konkursów było upowszechnianie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi,
popularyzacja sztuki ludowej i rękodzieła oraz wykorzystywanie różnych materiałów i technik
plastycznych do zdobienia pisanek i palm wielkanocnych. Młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej zaprezentowała garść poezji wiosennej. Następnie odbył się mały test na znajomość
przysłów i zagadek o wiośnie. Ponadto uczestnicy Spotkania mieli okazję obejrzeć wystawę
wielkanocną oraz wziąć udział w degustacji konkursowych wypieków. Po przerwie ogłoszono
wyniki Konkursów na Pisankę , Palmę i Wypieki Wielkanocne. Przy ocenie prac komisja brała pod
uwagę pomysłowość , estetykę, technikę wykonania, dobór materiałów i samodzielność
wykonania. Do tegorocznego konkursu zgłoszono prace dzieci ze SP w Raczkach, Wronowie,
Kuriankach, Gimnazjum w Raczkach oraz prace dorosłych. Komisja przyznała w sposób następujący
nagrody i wyróżnienia
Pisanka wielkanocna wykonana sposobem współczesnym w następujących kategoriach
wiekowych:
Wykonawcy kl. I– III SP:
I miejsce- Magdalena Zaręba
II miejsce- Gabriela Miłowicka
III miejsce- Amelia Morusiewicz
Wyróżnienie- Wiktoria Olszewska
Wyróżnienie- Iwona Zaręba
Wyróżnienie- Ola Bagan
Wykonawcy kl. IV– VI SP:
I miejsce- Rafał Piotrowski
II miejsce- Paweł Kochański
III miejsce- Łucja Kacprzyk
Wyróżnienie- Beata Kłoczko
Wykonawcy gimnazjum:
Wyróżnienie- Magdalena Kowalewska
Wyróżnienie- Justyna Zaręba
Wykonawcy dorośli:
I miejsce- Honorata Dąbrowska
II miejsce- Barbara Koncewicz
III miejsce- Teresa Lipińska
III miejsce- Romualda Dzienisiewicz
Wyróżnienie- Hanna Kowalewska
Pisanka wielkanocna wykonana sposobem tradycyjnym:
Wykonawcy kl. I– III SP:
I miejsce- Olga Sadowiska
II miejsce- Wiktoria Miszkiewicz
III miejsce- Magda Więcko
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Wykonawcy kl. IV– VI SP:
Wyróżnienie- Sandra Drażba
Wykonawcy gimnazjum:
Wyróżnienie- Magdalena Kowalewska
Wykonawcy dorośli:
I miejsce- Alicja Tomczyk
II miejsce- Barbara Koncewicz
III miejsce- Hanna Kowalewska
Wyróżnienie- Irena Kowalewska
Palma wielkanocna wykonana w następujących kategoriach wiekowych:
Wykonawcy kl. IV– VI SP:
I miejsce- Rafał Piotrowski
II miejsce- Sandra Drażba
III miejsce- Katarzyna Romanowska
Wykonawcy dorośli:
I miejsce- Teresa Uradzińska
I miejsce- Honorata Dąbrowska
I miejsce- Raczkowski Klub Seniora/ praca zespołowa/
III miejsce- Marcelina Morusiewicz
Wyróżnienie- Halina Iwaszko
Wypieki wielkanocne:
I miejsce- Longina Bagan
II miejsce- Iwona Puza
III miejsce- Anna Łapińska
III miejsce- Marcelina Morusiewicz
III miejsce - Magdalena Kowalewska
IV miejsce- Hanna Kowalewska
IV miejsce- Janina Kucharczyk
IV miejsce- Katarzyna Jankowska
IV miejsce- Małgorzata Czarniecka
IV miejsce- Halina Morusiewicz
Uroczyste rozstrzygnięcie wszystkich Konkursów dostarczyło organizatorom i uczestnikom wielu
emocji. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie konkursami, piękne
rękodzieła i przepyszne wypieki! Składamy serdeczne podziękowania rodzicom i nauczycielom za
rozpropagowanie konkursów i zachęcanie młodego pokolenia do kultywowania dawnych tradycji.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostałym uczestnikom przyznano dyplomy oraz
słodkie niespodzianki.
21)„ WIELKANOC! WIELKANOC!”- Gminny Konkurs recytatorski- 20.03.2016r. ( niedziela) –
sala kameralna GOK.
Do Gminnego Konkursu Recytatorskiego p. h. „Wielkanoc” po wcześniejszych eliminacjach
szkolnych przystąpiło 38 uczestników ze szkół podstawowych w Raczkach i Wronowie oraz
raczkowskiego gimnazjum. 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. Przyznano nagrody w następujący
sposób:
Kategoria kl. 0 – I:
I miejsce- Bartosz Jasionowski
II miejsce- Iga Szczypiń
III miejsce- Julia Faltyn
Wyróżnienie- Patrycja Masłowska
Kategoria kl. II- III:
I miejsce- Piotr Bagan
II miejsce- Małgorzata Arasim
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III miejsce- Julia Czuper
Wyróżnienie- Zofia Stankiewicz
Kategoria kl. IV- VI:
I miejsce- Łukasz Koniecko
II miejsce- Krzysztof Danowski
III miejsce- Aleksandra Kowalska
Wyróżnienie: Aleksandra Paciorko
Kategoria gimnazjum:
I miejsce- Klaudia Skrocka
II miejsce- Daniel Dziekoński
III miejsce – Joanna Sidor
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostałym uczestnikom przyznano dyplomy oraz
słodkie niespodzianki.
KWIECIEŃ
22) „ZGRUPOWANIE POW W GOKu” - 1- 2- 3. 04. 2016r. (piątek, sobota, niedziela) –
pomieszczenia GOK.
W dniach 1- 2- 3. 04. 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach odbyło się
zgrupowanie szkoleniowe POW. Podczas tego pobytu odbyła się także rekrutacja zainteresowanych
wstąpieniem do organizacji.
23„ DOLINA KULTUR DAWNYCH”- spotkanie z historią- 01. 04.2016r. ( piątek) sala kameralna
GOK.
Podczas spotkania odbyły się prelekcje o następującej tematyce: „Zygmunt Filipowiczhistoryk i popularyzator Suwalszczyzny”- mgr Andrzej Matusiewicz oraz „Pacowski najazd na Suwałki
w połowie XVIII wieku”- dr Tomasz Naruszewicz. Spotkanie było dobrym momentem do promocji
najnowszego Rocznika Augustowsko- Suwalskiego (tom XV) wydanego przez AugustowskoSuwalskie Towarzystwo Naukowe. Po spotkaniu zainteresowani nabyli regionalne pozycje książkowe.
24„ PODRÓZ PRZEZ MIKROŚWIATY”- spotkanie z fotografią- 08. 04. 2016r. ( piątek) - sala
kameralna GOK.
Spotkanie z fotografem Markiem Misiem było fascynującą podróżą przez mikroświaty i okazją
do zapoznania się z niektórymi mieszkańcami mikrokosmosu.
25„ WARSZTATY KOSMETYCZNE” – 09. 04. 2016r. ( sobota) – pomieszczenia GOK.
Podczas zajęć można było nauczyć się rozpoznawać rodzaje skóry , dobierać odpowiednie
produkty, poprzez ich „przymierzanie”, wykonywać szybki dzienny makijaż oparty na pudrach
sferycznych 3D. Warsztaty prowadziła Aneta Nurkiewicz- doradca kosmetyczny Mary Kay .
26) WIECZÓR INTEGRACYJNY DLA MŁODZIEŻY – 16.04.2016r. ( sobota)– sala kameralna GOKwspółorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
27) AKCJA „CZYSTA ROSPUDA 2016” – 23. 04.2016r. (sobota) - VII edycja sprzątania szlaku
kajakowego rzeki Rospudy i jej otoczenia.
W tegorocznej Akcji „Czysta Rospuda 2016”uczestniczyło ok. 70 osób, w tym dzieci, młodzież
i nauczyciele ze SP w Raczkach, wolontariusze z koła "Iskra Prometeusza" z Gimnazjum w Raczkach,
wędkarze z koła Rak, strażacy OSP Raczki, osadzeni i wychowawcy z Aresztu Śledczego w
Suwałkach oraz miłośnicy rzeki Rospudy. Zebrano ok 2,5 tysiąca litrów śmieci na łącznie niemal 20
kilometrowym odcinku rzeki (Bolesty- Święte Miejsce) i jeziora Bolesty. Sprawami logistycznymi oraz
zapewnieniem wszelkiego sprzętu zajęły sie firmy www.kajakirospuda.pl oraz www.rospuda.pl. Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej gminy Raczki zajął się utylizacją śmieci. Otrzymaliśmy
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również materiały promocyjne z Wigierskiego Parku Narodowego nt. roślin inwazyjnych, które stają się
problemem w całej dolinie rzeki Rospudy. Tymi roślinami jest dobrze nam znany barszcz
Sosnowskiego oraz nieco mniej- niecierpek gruczołowaty. Materiały przekazano uczniom
raczkowskich szkół. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz Nadleśnictwu
Szczebra za możliwość zorganizowania integracyjnego ogniska w leśniczówce Kurianki.
MAJ
28) „WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” – GMINNY PIKNIK MAJOWY z okazji 225. Rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03. 05. 2016r. ( wtorek) – scena i skwer przy GOK w Raczkach.
Program uroczystości:
11.00 - msza św. w intencji Ojczyzny, strażaków i wszystkich mieszkańców gminy w kościele
parafialnym w Raczkach z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, pocztów sztandarowych,
młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Raczek
12.15 - przemarsz pod pomnik na Placu Kościuszki i złożenie kwiatów przez starostę powiatu
suwalskiego- Szczepana Ołdakowskiego i wójta gminy Raczki – Andrzeja Szymulewskiego.
12.30 - uroczystości na scenie letniej przy GOK w Raczkach
- odegranie hymnu państwowego i przemówienia okolicznościowe władz samorządowych
- uroczysty korowód polonezowy ulica Raczkowską z udziałem mieszkańców
- „Podróż w przeszłość”- inscenizacja historyczna w wykonaniu Koła Młodych Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej
- taneczny pokaz zespołów mażoretkowych Lilki, Lilt i Duo- instruktor S. Bierdziewska
- koncert Orkiestry Dętej OSP w Raczkach OSP pod kierunkiem Ł. Masłowskiego
- koncert zespołu Raczkowiacy- prowadzenie – S. Marciniak
29) „SKĄD NASZ RÓD”- ZAJĘCIA W RACZKOWKIM DOMU REGIONALNYM- 06.05.2016r.
( piątek).
W tym dniu gościliśmy w GOKu grupę Norwegów z Oslo, których przodkowie żydowskiego
pochodzenia wyjechali do Szwecji i norweskiego Trondheim w drugiej połowie XIX wieku. Przodkowie
tych osób mieszkali w Raczkach od połowy XVIII wieku. Kilkunastoosobowa grupa zwiedziła
Raczkowski Dom Regionalny, Raczki, poznała też naszą wielokulturową historię oraz historię
raczkowskich Żydów. Zorganizowaliśmy także zwiedzanie Dowspudy i Augustowa. Wspólnym
zamysłem podjęliśmy decyzję o upamiętnieniu historii i życia raczkowskich Żydów w postaci
okazałego kamiennego monumentu.
30) Udział zespołu tanecznego LILT z GOKu w Raczkach w VII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca
FOCUS 2016 - 07. 05. 2016r. ( sobota)- Augustów.
Festiwal skupia miłośników i pasjonatów tańca prezentujących różne style taneczne. Zespół
LILT z naszego GOKu zajął III miejsce w kategorii: Inne formy tańca.
31) DYSKOTEKA DLA MŁODZIEŻY- 07. 05. 2016r. ( sobota)- współpraca z Kołem Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej.
32) „MIJAJĄ LATA ZOSTAJĄ PIOSENKI I WSPOMNIENIA” – VIII Majówka z Raczkowiakami koncert zespołów i kapel ludowych – 28. 05. 2016r. ( sobota) –skwer przy GOK w Raczkachwspółorganizacja z zespołem Raczkowiacy.
Tegoroczne spotkanie zespołów miało charakter piknikowy. Do świętowania wspólnie z
zespołem Raczkowiacy zaprosiliśmy zespoły: Czerwieniacy z Kolna, Wielczanie z Wieliczek, Oleckie
Echo Olecka oraz Zorniczeńkę z Wronowa. Na Majówce gościliśmy posła Jarosława Zielińskiego wraz
z małżonką, a także ks. prałata Stanisława Wysockiego- prezesa Związku Pamięci Ofiar Obławy
Augustowskiej z lipca 1945 r., który w obławie stracił ojca i dwie siostry. Ksiądz przypomniał, że w
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tragedii sprzed 71 lat zginęli bez wieści również mieszkańcy okolic Raczek i apelował o utrwalanie
pamięci o Obławie Augustowskiej. Podczas Majówki byli z nami także ks. Henryk Polkowski proboszcz raczkowskiej parafii, dr Tomasz Naruszewicz- wójt gminy Bakałarzewo, wójt gminy Raczki
Andrzej Szymulewski, przewodniczący Rady Gminy- Lech Ludwig oraz przedstawiciele rady gminy i
wielu mieszkańców. Przybyli także motocykliści – uczestnicy IV Rajdu Motocyklowego: Śladami
Obławy Augustowskiej. W programie odbyły się występy zespołów ludowych. Dodatkowo imprezie
towarzyszył Jarmark staroci „U Paca” , na którym gościliśmy wystawców z cepelią, tradycyjnym
jadłem, starociami , stoiska rzemieślnicze. Najmłodszych uczestników imprezy zabawiała Anima Kids,
można było także skosztować wypieków przygotowanych przez Koło Gospodyń Raczkowskich. Po
występach odbył się wspólny poczęstunek i zabawa. Dziękuję zespołowi Raczkowiacy za
zaangażowanie w organizację imprezy, a wszystkim uczestnikom za udane spotkanie.
33) MIĘDZYNARODOWE PREZENATACJE MAŻORETEK, TAMBURMAJOREK I
CHEERLEADEREK – POM- PA 2016 - 29. 05. 2016r. ( niedziela)- Białystok .
Na Międzynarodowych Prezentacjach Mażoretek, Cheerleaderek i Tamburmajorek w
Białymstoku POM- PA 2016 nasze zespoły zdobyły trzy medale. W kategorii Srebrnej i w ogólnej
klasyfikacji grupa Lilki ( młodsze mażoretki) zdobyła srebrny medal i tym samym została I
wicemistrzem północno-wschodniej części Polski. W kategorii Duo Natalia Drażba i Patrycja Konewko
zdobyły złoty medal, natomiast grupa starsza Lilt w kategorii złotej i za show taneczne zdobyły 3
miejsce.
CZERWIEC
34) „ DZIEŃ DZIECKA Z TEATREM W GOKu”- 02. -06.2016r. (czwartek) – sala kameralna GOK.
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy spektakl teatralny „ Żółw i zając” w wykonaniu
artystów z Teatru Małych Form Teatralnych ART- RE z Krakowa. Była to pełna humoru historia
powolnego Żółwika Bogdanka, który postanawia zmierzyć się w wyścigu ze sprytnym i bardzo szybkim
Zającem. Spektakl ubarwiony zabawnymi dialogami i charakterystycznymi postaciami zwierząt
wywołał nie jeden uśmiech na twarzach naszych dzieci. Zgromadzona publiczność aktywnie
uczestniczyła w zabawach z aktorami.
35) „SKĄD NASZ RÓD- ZAJĘCIA W RACZKOWKIM DOMU REGIONALNYM”- 03.06.2016r.
( piątek).
36) „WSPÓLNIE OPOWIEDZIANA HISTORIA”- I SPOTKANIE - 10.06. 2016r. ( piątek) - sala
kameralna GOK.
Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Muzeum Okręgowym w
Suwałkach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach i Gminną Biblioteką Publiczną w Bakałarzewie
rozpoczęło realizację projektu: Wspólnie opowiedziana historia – aktywizacja mieszkańców gmin
Raczki

i

Bakałarzewo

wokół

dziedzictwa

historycznego

i

wydarzeń

I

wojny

światowej,

dofinansowanego ze środków w ramach PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
FIO 2016, priorytet 2 Aktywne społeczeństwo.
Projekt zakładał zaangażowanie mieszkańców gminy Raczki i Bakałarzewo we wspólne
działania związane z upowszechnieniem mało znanych wydarzeń historycznych z okresu I wojny
światowej w regionie, poprzez stworzenie grupy warsztatowo-studyjnej (złożonej z 20 mieszkańców
gminy Bakałarzewo i 20 mieszkańców gminy Raczki), realizację cyklu spotkań warsztatowostudyjnych, wspólne przygotowanie publikacji (folderu), inwentaryzację, oznakowanie i upamiętnienie
miejsc wydarzeń historycznych oraz realizację rekonstrukcji historycznej, których efektem będzie
aktywizacja lokalnej społeczności, wzrost świadomości historycznej i wzmocnienie więzi lokalnych.
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Tego dnia odbyło się spotkanie wykładowe o wydarzeniach dotyczących I Wojny Światowej na
terenie gminy Raczki. Tematem spotkania były badania źródłowe oraz terenowe, tj. podstawy
archeologii poszukiwawczej. Wykładowcy- M. Sobotka oraz M. Ambrosiewicz.
37) „SKĄD NASZ RÓD- ZAJĘCIA W RACZKOWKIM DOMU REGIONALNYM”- 13.06.2016r.
( poniedziałek).
38) „CO NAM W DUSZY GRA” – podsumowanie zajęć - występy dzieci uczestniczących w
zajęciach artystycznych organizowanych przez GOK - 18.06.2016r.(sobota)– sala kameralna
GOK .
W programie: podsumowanie zajęć artystycznych w GOK w Raczkach w kończącym się
sezonie artystycznym, na które zaproszeni byli także rodzice. Każdy uczestnik spotkania otrzymał
podziękowanie za udział w zajęciach artystycznych. Słowa uznania skierowane były także do
instruktorów, którzy z zaangażowaniem prowadzili całoroczne zajęcia oraz do rodziców za
motywowanie dzieci do udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Następnie można było obejrzeć specjalne
prezentacje artystyczne grup ćwiczących w GOK. Swoje umiejętności zaprezentowały zespoły
taneczne, przedstawiciele zajęć gitarowych oraz dzieci uczące się gry na pianinie. Po prezentacjach
był czas na słodki poczęstunek, rozmowy i wspólną zabawę.
39) „WSPÓLNIEOPOWIEDZIANA HISTORIA”-II spotkanie- badania terenowe -18. 06. 2016r.
( sobota)
Grupa raczkowska realizowanego przez nas projektu "Wspólnie opowiedziana historia" odbyła
badania terenowe na pograniczu wsi Raczki oraz Rudniki, na lewym brzegu rzeki Rospudy. Po
spotkaniu informacyjno- organizacyjnym w Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach, w kilkugodzinnych
poszukiwaniach uczestniczyli członkowie Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej oraz pasjonaci
lokalnej historii. Podczas badań odnaleźliśmy dziesiątki kul szrapnelowych, różne typy pocisków
(Mauser, Mosin, Minie, kule muszkietowe) oraz łusek (Mannlicher, Mauser, Mosin), odłamki od
pocisków artyleryjskich, a także wiekowe miedziane i srebrne monety- m.in. XVII wieczne z okresu
Potopu szwedzkiego- szelągi Jana Kazimierza, szeląg Karola Gustawa, srebrne pruskie trojaki z
końca XVIII wieku, srebrne i miedziane kopiejki, monety międzywojenne, z okresu hitlerowskiej
okupacji oraz monety niezidentyfikowane. Znaleźliśmy też różnorodne guziki. Jeden z poszukiwaczy
odnalazł piękny, wiekowy pierścień z kamieniem oraz wybitą w nim głową kobiety. Założony przez nas
cel nie został w pełni osiągnięty, gdyż najzwyczajniej w świecie zabrakło nam czasu na spenetrowanie
całego brzegu rzeki Rospudy od mostu kolejowego (domniemane miejsce bombardowania w lipcu
1915 roku) do mostu drogowego. Kolejne działania zapiszemy na następnej karcie lokalnej historii.
40) WIECZÓR INTEGRACYJNY DLA MŁODZIEŻY – 18.06.2016r.(sobota)–sala kameralna GOKwspółorganizacja z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.
41) „XI PALINOCKA W RACZKACH” – 24. 06. 2016r. ( piątek) – Dowspuda- współpraca ze
Starostwem Powiatowym w Suwałkach w ramach Pacowej Akademii Cultury ( PAC).
Tegoroczna Palinocka odbyła się Dowspudzie, przy ruinach pałacu Paca. W tym magicznym
miejscu można było spotkać się z duchem hrabiego Paca, poszukiwano legendarnego kwiatu paproci,
rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wianek. Była piękna muzyka w wykonaniu zespołu Słowiany
oraz obrzędowe widowisko „ Komum ja kwiateczki rwała”, w którym główne role zagrały woda,
powietrze, światło, dźwięk i młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej pod kier. Anny
Doroty Halickiej. Dziewczęta ubrane w białe sukienki tańczyły w świetle Księżyca i śpiewały miłosne
piosenki, kawalerowie skakali przez pachnące ziołami ogniska. Wszyscy zebrani w korowodzie
rozświetlonym pochodniami udali się nad rzekę, aby puścić wianki na wody Rospudy. Uroczystość
zakończył księżycowy krąg , czyli wspólna zabawa przy ognisku.
Patroni medialni: Suwalki24.pl, Suwalki.info, Niebywałe Suwałki.
42)„DZIECIAKI Z NASZEJ PAKI”- wakacyjny biwak w gospodarstwie agroturystycznym w
Jaśkach dla członków Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej – 27- 29.06.2016r.

22

LIPIEC
43) „DZIECIAKI Z NASZEJ PAKI”- zajęcia wakacyjne w GOK – 30. 06- 8. 07.2016r. , współpraca
ze Świetlicą Profilaktyczną w Raczkach, przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych ; plener i pomieszczenia GOK.
GOK we współpracy ze Świetlicą Profilaktyczną i przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotował dla dzieci
bezpłatne zajęcia wakacyjne.
Zadbaliśmy , aby dzieci ten czas spędziły w sposób bezpieczny, aktywny i twórczy. Zorganizowaliśmy
spotkanie z pracownikiem PIP w Suwałkach oraz funkcjonariuszem Policji, którzy przeprowadzili
pogadankę o bezpiecznym spędzaniu wakacji. Były zajęcia taneczne i pobudzające wyobraźnię
plastyczną oraz podchody w dowspudzkim parku. Zaproszeni animatorzy zabaw z Anima Kids,
przygotowali zestaw ciekawych gier, zabaw i konkursów. GOK był także miejscem warsztatów
lalkarskich, które prowadziła Alicja Wasilewska. Dzieci m.in. wykonały gałgankowe lalki. Wielu emocji i
radości dostarczyła wycieczka do Przytuliska k. Szypliszek, gdzie dzieci uczestniczyły w zajęciach
rękodzielniczych „ Pokochaj anioły”. W przytulnych pracowniach powstały anioły gliniane, drewniane i
słomiane. Nie mogło także obyć się bez wyjazdu do kina Iskra w Augustowie. Tym razem dzieci
obejrzały animowany film „Gdzie jest Dory?". Dodatkowo odbyły się także 3 dniowe warsztaty
taneczne mażoretek.
44) „WSPÓLNIEOPOWIEDZIANA HISTORIA”-III SPOTKANIE-1.07.2016r. (piątek)- sala kameralna
GOK.
W tym dniu odbyło się spotkanie studyjne podsumowujące I etap projektu „Wspólnie
opowiedziana historia”. Grupy projektowe zaprezentowały dokonania etapu I. M.in. zapoznały się z
unikatowym, stuletnim albumem pruskiego kawalerzysty, którego jednostka w 1915 r. stacjonowała w
Dowspudzie. Zaprezentowano także oryginalne zbiory militarne z okolicy oraz odbyła się dyskusja i
wspomnienia o czasie Wielkiej Wojny.
45)„ MUZYCZNE LATO NAD ROSPUDĄ” – 30.07. 2016r. ( sobota); teren plaży gminnej nad
Rospudą w Raczkach.
W programie odbyły się koncerty zespołów:
Raczkowiacy, Noxes, Centrum , Piotr Nowak Band , Summer Night
Imprezie towarzyszyły konkursy, stoiska gastronomiczne i atrakcje rekreacyjne.
Patron medialny: Radio 5
WRZESIEŃ
46)„DOŻYNKI DIECEZJALNE”- 08.09.2016r. - współorganizacja z Urzędem Gminy W Raczkach,
Starostwem Powiatowym w Suwałkach, ZS w Dowspudzie , sołectwami gminy Raczki, Kołem
Gospodyń z Raczek i Małych Raczek, Akcją Katolicką, Radą Parafialną, Raczkowskim Klubem
Seniora; boisko szkolne w Dowspudzie.
Program uroczystości:
10:00-10:30 – Rozpoczęcie uroczystości przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach i
prezentacja wieńców dożynkowych
10:30-11:00 – Korowód na plac celebry (boisko przy ZS w Dowspudzie)
11:00-13:00 – Msza św. polowa pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Jerzego Mazura SVD, Biskupa
Ełckiego oraz wręczenie nagród wyróżnionym rolnikom
Po Mszy św.:
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- Agapa. Dzielenie się chlebem z tegorocznych zbiorów;
- Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród za wieńce dożynkowe ;
- Koncert alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku;
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Raczki;
- Błogosławieństwo dzieci zebranych na placu celebry;
15:00-15:20 - Koronka do Miłosierdzia Bożego w intencji rolników;
15:30-18:00 - Festyn Dożynkowy: występy zespołów folklorystycznych, plac zabaw , animacje i
konkursy dla dzieci, wystawy rolnicze, stoiska z potrawami regionalnymi. Imprezie towarzyszyły
bezpłatne badania lekarskie.
W tym roku gospodarzem Dożynek Diecezjalnych była parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w
Raczkach. Na uroczystościach samorząd powiatu suwalskiego reprezentowali Starosta Sz.
Ołdakowski i Wicestarosta W. Kowalewski. Władze gminne reprezentował Wójt Gminy Raczki A.
Szymulewski, przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig oraz radni. Przybyli także samorządowcy z
sąsiednich powiatów i gmin oraz służby mundurowe.
Uroczystości rozpoczęły się przy kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach, gdzie nastąpiła
prezentacja wieńców dożynkowych. Następnie korowód uczestników wyruszył na plac celebry- boisko
przy ZS w Dowspudzie. Mszę poprzedziło wystąpienie wójta gminy Raczki , który wyraził wdzięczność
rolnikom za trudy ich pracy i życzył zdrowia, szczęścia i udanych plonów w kolejnych latach.
Następnie ksiądz biskup Jerzy Mazur poprowadził mszę dziękczynną w intencji rolników.
W kazaniu biskup przypomniał, że rolnicy są żywicielami wszystkich Polaków, należy im się za to
dozgonna wdzięczność i szacunek. Następnie został odczytany list okolicznościowy napisany
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela. Po zakończeniu uroczystego
nabożeństwa podzielono się chlebem z tegorocznych zbiorów oraz częstowano się specjałami
przygotowanymi przez gospodynie wiejskie z gminy Raczki. Następnie rolnicy zostali odznaczeni
medalami i wyróżnieniami, rozstrzygnięto konkurs wieńców dożynkowych. Nie zabrakło również części
artystycznej, którą otworzył zespół kleryków Seminarium Duchownego w Ełku, zagrała także Orkiestra
Dęta OSP w Raczkach pod kierunkiem Ł. Masłowskiego. Po koronce do Miłosierdzia Bożego odbył się
festyn dożynkowy z występami zespołów Gozdawa, Raczkowiacy, Zorniczeńka oraz kapel Onegdaj i
Przeroślaki. Na najmłodszych uczestników imprezy czekały gry, konkursy, zabawy oraz warsztaty
rękodzielnicze prowadzone przez animatorów z Suwalskiego Przytuliska . Nie zabrakło motania
aniołów, strugania drewnianych zabawek, obrazków ziarnami malowanych oraz gobelinów
kreatywnych nitką malowanych. Natomiast Jagoland zapewnił atrakcje rekreacyjne. Chętni mogli
obejrzeć wystawę maszyn rolniczych i skorzystać z bezpłatnego mierzenia cukru i pomiaru ciśnienia.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie w organizację tego dużego przedsięwzięcia.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do sponsorów za wsparcie finansowe. Wśród nich znalazły się
następujące firmy: Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- HandloweMeliorex z Raczek, Przedsiębiorstwo Handlowe Raba z Raczek, Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe
z Suwałk, Firma Agro Szczuka z Ełku, PPHU Laktopol Sp.z o.o w Warszawie- Zakład Produkcyjny Nr
1 w Suwałkach, Firma Wulkan - Czesław Gaweł- Białystok- Zaścianki, Firma Kam- Rol z Wronowa,
GS Samopomoc Chłopska w Raczkach.
47)„TAM, GDZIE DUCH SPOTYKA SIĘ Z NADROSPUDZKA PRZESTRZENIĄ- ŚWIĄTYNIE,
ARCYDZIEŁA, POMNIKI ” – VII POWIATOWE OBCHODY EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA17.- 18.09. 2016r.( sobota, niedziela); organizacja Starostwo Powiatowe w Suwałkach przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach, Archiwum Państwowym w Suwałkach,
Biblioteką Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Gminą Filipów, GOK i S w Filipowie,
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów, Zespołem Szkół im. Jana Pawła
II w Filipowie, Zespołem Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie, Zakładem Aktywności
Zawodowej SOWA w Lipniaku. Koordynatorem krajowym EDD był Narodowy Instytut
Dziedzictwa.
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W ramach dwudniowych wydarzeń uczestnicy zaproszeni zostali na wędrówkę w głąb historii
– poczynając od czasów rzymskich do pierwszej połowy XIX w. Z okazji roku H. Sienkiewicza i 360
rocznicy bitew pod Filipowem i Prostkami (1656 r.) - na dłużej zatrzymano się jednak w okresie XVII
wieku, w czasach potopu szwedzkiego.
W ramach współpracy Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach uczestniczył w organizacji:
- Czytania dzieł „Quo vadis” i „Potopu” z okazji Roku H. Sienkiewicza;
- Epokowego buduaru Paców- czyli pokazie mody kobiecej od 1750 r. do 1830 r. reżyseria,
charakteryzacja i prelekcja Mariusz Krzywicki, który nawiązał do ciekawostek, zwyczajów i szczegółów
ubioru i życia z epoki, w roli modelek wystąpiły dziewczęta z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej;
- Spotkania z duchem hrabiego Ludwika Paca- widowisko typu światło i dźwięk w reżyserii Anny
Doroty Halickiej
- Koncertu zespołu Drah- Pamięci Saszy, który był okolicznościowym wydarzeniem- poświęconym
koledze z zespołu Szymonowi Sadowskiemu z Raczek, tragicznie zmarłemu w 1999 r.
Zespół DRAH powstał w grudniu 1990 r. Jego założycielami była trójka przyjaciół: Marcin Hościłowicz
(bas, śpiew), Maciek Makarewicz (gitara) i Artur Sofiński (perkusja). Trzon grupy od początku istnienia
pozostał niezmieniony, choć w trakcie działalności zmieniali się wokaliści - poprzednio: Artur Zdanio
(1993-1994), Szymon Sadowski † (1997-1999), Grzegorz Czerwiński (1999-2000). Zespół gra ciężkie
rockowe brzmienia określane jako „hard sound”, czyli muzykę z pogranicza hardcoru, punk rocka i
klasycznego rocka. Zadebiutowali na scenie w 1992 r. koncertem z zespołem ARMIA w suwalskim
MDK-u. W 1995 r. ukazał się ich pierwszy oficjalny zbiór nagrań - kaseta „MAŁE PRZYJEMNOŚCI”.
Kolejne wydawnictwo grupy to płyta „MUCHY” - ukazała się jesienią 1999 r. Na początku 2000 r.
zespół zawiesił działalność. Od lutego 2012 r. powrócił do koncertowania i nagrywania. Od tego czasu
w swoim MordorStudio w Płocicznie zarejestrował kilka materiałów na CD: "TAM.TE.RAZ" (epka
2013), „ŚWINIE/ NA TAK NA NIE” (singiel 2014), „NIE MA NAS TU” (2016). Wszystkie wydane
własnym sumptem. W trakcie działalności DRAH koncertował na wielu scenach, grając koncerty m.in.
z takimi zespołami, jak: ARMIA, DEZERTER, ALIANS.
18 września – wzięliśmy udział w grupowej wyprawie w okolice Filipowa, aby w 360 rocznicę zwiedzić
pole bitwy, jaka miała tu miejsce 22 października 1656 roku, w czasie potopu szwedzkiego. Bitwa
filipowska została zapamiętana m.in. z powodu ucieczki z rąk wojsk Rzeczypospolitej cennego jeńca –
księcia Bogusława Radziwiłła, co w Potopie opisał H. Sienkiewicz. Podczas wizyty w Filipowie
odwiedziliśmy też odnowiony pomnik i tablicę informacyjną upamiętniające tamte wydarzenia.
48) JUBILEUSZ 40 LECIA GOK W RACZKACH- 24.09. 2016r. ( sobota) – lokal Kamienny Krąg w
Raczkach; współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej , Kołem Gospodyń
Raczkowskich.
Na tą wyjątkową uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście. Wśród nich byli księża naszej
parafii, przedstawiciele Powiatu Suwalskiego: Starosta Sz. Ołdakowski oraz inspektor ds. kultury B.
Cieśluk, C. Cieślukowski- przewodniczący LGR, wójt gminy Raczki A. Szymulewski, pracownicy
Urzędu Gminy, przewodniczący Rady Gminy L. Ludwig, radni, sołtysi, dyrekcja i nauczyciele
Gimnazjum i SP w Raczkach, pracownicy GOPS, Biblioteki Publicznej, ZGKiM, Biura Obsługi Szkół,
Policji, Państwowego Archiwum w Suwałkach, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw, zespołów
działających w GOKu, Kół Gospodyń, Raczkowskiego Klubu Seniora, dzieci i młodzieży
uczestniczących w naszych zajęciach oraz ich rodziców. Jubileusz był okazją do przekazania
gratulacji, życzeń i podziękowań. Wójt gminy Raczki przekazał pracownikom GOKu gratulacje i
dyplom uznania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi na rzecz
upowszechniania kultury , natomiast dyrektor Anna Dorota Halicka otrzymała honorowe odznaczenieZasłużony dla Kultury Polskiej. Wójt wskazał ważną rolę GOK-u w realizacji różnorodnych programów
w zakresie popularyzacji i krzewienia kultury oraz edukacji młodego pokolenia. Słowa uznania w
imieniu Powiatu złożył Starosta Suwalski, a do życzeń dołączył honorowy medal im. hrabiego Ludwika
Michała Paca przyznawany w dowód uznania za podejmowane i realizowane oryginalne
przedsięwzięcia w dziedzinie kultury. W imieniu RG podziękowania przekazał przewodniczący L.
Ludwig. Natomiast ks. proboszcz H. Polkowski podkreślał dobrą współpracę pomiędzy naszą
placówką, a parafią. Wspólne organizowanie uroczystości i festynu rodzinnego na stałe wpisało się w
kalendarz imprez kulturalnych gminy. Gratulacje złożyli także pozostali goście. Dyrektor GOKu
podziękowała serdecznie wszystkim za życzenia i gratulacje. W dowód uznania wręczyła
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okolicznościowe statuetki wszystkim zaangażowanym w działalność raczkowskiej instytucji kultury. W
programie uroczystości oprócz wystąpień zaproszonych gości zaprezentowano historię i działalność
GOKu , występ Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, film „ Na pierwsze Raczkowiak. Na
drugie Muzykant”. Nie zapomniano również o ludziach związanych z naszą kulturą, a którzy odeszli do
wieczności. Minutą ciszy uczczono pamięć o nich. Wszystkich gości zaproszono na wspólny
poczęstunek i zabawę taneczną.
PAZDZIERNIK
49) „ WSPÓLNIE OPOWIEDZIANA HISTORIA”- spotkanie warsztatowe- 1.10. 2016r. ( sobota) ;
Dowspuda .
Uczestnicy projektu "Wspólnie opowiedziana historia" ten dzień spędzili na pracach
przygotowawczych do widowisk historycznych. Oprócz przydzielenia ról aktorom, najwięcej pracy
wymagało przygotowanie transzei, ale nasza młodzież spisała się na medal. Serdeczne
podziękowania składamy wszystkim uczestnikom projektu zaangażowanym w przygotowanie
scenografii, suwalskim Peowiakom oraz firmie Meliorex z Raczek za wykopanie okopu, jak i
dostarczenie niezbędnych materiałów do budowy.
50) „ WSPÓLNIE OPOWIEDZIANA HISTORIA”- widowiska historyczne- 8 – 9. 10. 2016r. (sobota,
niedziela) ; Bakałarzewo, Dowspuda. Organizacja Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo
Naukowe we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Raczkach Gminną Biblioteką Publiczną w Bakałarzewie i oraz Grupą Rekonstrukcji
Historycznej „Garnizon Suwałki”.
Widowiska stanowiły jeden z elementów projektu realizowanego przez Augustowsko-Suwalskie
Towarzystwo Naukowe we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach, Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Raczkach, Gminną Biblioteką Publiczną w Bakałarzewie pod tytułem: Wspólnie
opowiedziana historia – aktywizacja mieszkańców gmin Raczki i Bakałarzewo wokół dziedzictwa
historycznego i wydarzeń I wojny światowej. Projekt został dofinansowanego ze środków
PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH FIO 2016. Widowisko odbyło się pod
patronatem starosty powiatu suwalskiego przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w
Białymstoku.
Widowiska przypominały wydarzenia rozgrywające się na Suwalszczyźnie w ostatnich dniach
września, październiku i początku listopada 1914 r., które w literaturze i wspomnieniach zyskały miano
„Walk w augustowskich lasach” lub „Operacji augustowskiej 1914 roku”. Według wspomnień dowódcy
10 Armii gen. Wasilija Fluga straty poniesione w walkach na Suwalszczyźnie, jesienią 1914 roku
wyniosły około 20 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych bez wieści. Niemcy własne straty oceniali na
15 do 20 tysięcy.
W widowiskach wzięła udział ludność cywilna – mieszkańcy gminy Raczki i Bakałarzewa oraz liczne
odziały wojskowe:
Bagrationowski Wojenno-Historyczny Klub (Bagrationowsk i Kaliningrad)
- 104 Ustiużski Pułk Piechoty Generała Księcia Bagrationa
Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich
- 14 Pułk Strzelców Syberyjskich
Grupa Rekonstrukcji Wojenno-Historycznej „Epoka” (Mińsk)
- 119 Kołomienski Pułk Piechoty i 170 Pułk Piechoty
Klubas Grenadierius (Wilno, Kowno)
- 262 Rezerwowy Pułk Piechoty
Nieformalne Towarzystwo Historyczne Ostfront 1914–1918 (Poznań, Kaliningrad)
- 30 Połtawski Pułk Piechoty
Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej (Przasnysz)
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- 41 Pułk Strzelców Syberyjskich i 54 Pułk Piechoty im. von der Goltza
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im.
Hetmana Lwa Sapiechy
- 32 Kremenczucki Pułk Piechoty
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Marienburg” (Malbork)
- 152 Pułk Piechoty im. Zakonu Niemieckiego
Konna Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Kresy” (Białystok)
Stowarzyszenie Historyczne „Na Posterunku”
Siostry miłosierdzia z różnych grup i stowarzyszeń
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Suwałki”
- 2 lejb-dragoński Pskowski Pułk Imperatorowej Marii Fiodorowny oraz 20 Pułk Strzelecki
Pirotechnikę przygotował Jacek Gradus – Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku
Lansjerów Nadwiślańskich
Podkład dźwiękowy – Izabela Kossakowska
Obsługa i pomoc techniczna: Muzeum Okręgowe w Suwałkach, GRH „Garnizon Suwałki”, POW
Oddział Suwałki, Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach,
Zespół Szkół Rolniczych w Dowspudzie.
51) „ NOC Z BAŚNIAMI W GOK” 15.10. 2016r. współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi
Raczkowskiej, pomieszczenia GOK.

52) „WSPOMNIEŃ CZAR”- Gminny Dzień Seniora - 23.10.2016r. ( niedziela), współpraca z
Kołem Gospodyń Raczkowskich, Raczkowskim Klubem Seniora; sala OSP w Raczkach.
23 października w Raczkach odbył się kolejny Gminny Dzień Seniora p.h. Wspomnień czar.
Ten dzień był wyjątkową okazją, aby uhonorować najstarszych mieszkańców naszej gminy i
podziękować im za mądrość i wsparcie, jakie nam okazują. Na uroczystości obecni byli: starosta
powiatu suwalskiego- Sz. Ołdakowski oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy S. Ostrowski. Dopisali
swoją obecnością klubowicze z Raczkowskiego Klubu Seniora, seniorzy niezrzeszeni oraz seniorki z
Koła Gospodyń Raczkowskich i Małych Raczek. Na część oficjalną złożyły się wystąpienia i życzenia
zaproszonych gości oraz wręczenie kwiatów najstarszym seniorom, przybyłym na uroczystość.
Młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej uczciła seniorów wierszem i piosenką, a
uczennice z raczkowskiego gimnazjum dały popis tańca współczesnego. Niespodziankę artystyczną
przygotowali również sami seniorzy z Raczkowskiego Klubu Seniora. Następnie na naszej scenie
zaprezentowały się zespoły Gozdawa, Zorniczeńka i Pojezierze z Ełku. Nie obyło się bez zabawy
tanecznej, z przygrywką zespołu Raczkowiacy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
uatrakcyjnienia wspólnej zabawy i stworzyli niezapomniany wieczór. Szczególne podziękowania
kierujemy w stronę Pań z Koła Gospodyń Raczkowskich i Małych Raczek za współpracę i pyszne
ciasta.
53) „ WSPÓLNIE OPOWIEDZIANA HISTORIA”- podsumowanie projektu- spotkanie grup
warsztatowych – 29. 10. 2016r., Biblioteka w Bakałarzewie.
W tym dniu podsumowaliśmy trwający pół roku projekt „Wspólnie opowiedziana historia”. W ramach
działań projektowych przygotowaliśmy przewodnik historyczny poświęcony wydarzeniom pierwszej
wojny światowej w okolicy Bakałarzewa i Raczek, wyznaczyliśmy szlak historyczny prowadzący przez
miejsca walk i oznakowaliśmy tablicami informacyjnymi. Oprócz spotkań warsztatowo- studyjnych
zorganizowaliśmy dwa duże widowiska historyczne w Bakałarzewie i Dowspudzie. Na spotkaniu
podsumowującym obejrzeliśmy dwa filmy nagrane podczas widowisk oraz odbyliśmy wycieczkę
zrealizowanym przez nas szlakiem.
54) „RACZKI NOCĄ” – II KONCERT ZADUSZKOWY - 29.10.2016r. ( sobota); sala kameralna
GOK.
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W tym dniu po raz kolejny odbył się zaduszkowy koncert - Raczki Nocą. Tym razem wykonawcą tego
wzruszającego spotkania muzycznego był Grzegorz Kucharzewski, określany często jako bard rodzin
ofiar Obławy Augustowskiej oraz Aleksandra Olszewska i Justyna Ciesielska. Artyści przedstawili
utwory oparte m.in. na tekstach polskiego poety czasu wojny- K.K. Baczyńskiego. Koncertowi
towarzyszył pokaz archiwalnych zdjęć dawnych Raczek i ich mieszkańców (zbiory Raczkowskich
Archiwaliów), który przygotował Marcin Pawlukiewicz.
LISTOPAD
55) „TOBIE OJCZYZNO” – XII Międzygminny Konkurs Recytatorsko – Wokalny im. Generała
Ludwika Michała Paca z okazji Święta Niepodległości Polski - 05. 11. 2016r. ( sobota),
współpraca ze Starostwem Powiatowym w Suwałkach, sala kameralna GOK.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Suwalskiego Pana Szczepana Ołdakowskiego,
którego reprezentowała Pani Inspektor do spraw Kultury i Sportu – B. Cieśluk i Wójta Gminy Raczki
Pana A. Szymulewskiego, który dokonał uroczystego otwarcia Konkursu.
Celem Konkursu było: popularyzacja polskiej pieśni, poezji i prozy patriotycznej wśród młodego
pokolenia, rozwijanie kreacji artystycznej, zdolności i umiejętności recytatorskich, i wokalnych,
umacnianie poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka,
tworzenie na poziomie lokalnym warunków do artystycznego rozwoju dzieci i młodzieży,
przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Po wcześniejszych eliminacjach szkolnych do Konkursu przystąpiło 58 uczestników z następujących
placówek: Zespół Szkół w Bakałarzewie, Zespół Szkół w Filipowie, Gimnazjum im. Króla Zygmunta II
Augusta w Janówce i Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce, Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum w Raczkach, SP we Wronowie, Szkoła Podstawowa w Wieliczkach. Wykonawcom
Konkursu towarzyszyli rodzice i nauczyciele.
Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Barbara Cieśluk- inspektor d/s kultury i sportu w
Starostwie Powiatowym w Suwałkach, Ewa Chomicz – Wysocka- nauczyciel Szkoły Muzycznej w
Augustowie i Ełku, Aneta Perkowska- dyrektor GOK w Krzywem, Ewa Grzyb- pracownik GOK w
Raczkach, Dominika Czuper- członek Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej, Aleksandra
Truchel- członek Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej.
Trzeba podkreślić niezwykłe emocje, jakie towarzyszyły podczas prezentacji utworów, a także
staranne przygotowanie młodych wykonawców. Uczestnicy zaprezentowali ciekawe i różnorodne
interpretacje utworów m.in. D. Wawiłow, J. Brzechwy, J. Tuwima, A. Mickiewicza, W. Szymborskiej, J.
Słowackiego, T. Kubiaka, M. Konopnickiej, A. Słonimskiego, W. Bełzy, Cz. Janczarskiego, A.
Oppmana, J. Kochanowskiego. Zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności
wokalne, nad którymi pilnie pracowali wspólnie z nauczycielami ze swoich szkół. Wybór najlepszej
trójki w każdej z kategorii był niełatwy, ponieważ wszyscy pokazali wysoki poziom recytacji i śpiewu.
Komisja przyznała nagrody w następujący sposób:
Wiersz patriotyczny w kategorii klas I – III szkół podstawowych:
I miejsce- Krystian Chartuniewicz- Raczki
II miejsce- Franciszek Kozłowski – Filipów
III miejsce- Szymon Jarosz- Filipów
Wiersz patriotyczny w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych:
I miejsce – Łukasz Koniecko – Raczki
II miejsce- Aleksandra Zalewska- Janówka
III miejsce- Katarzyna Górska - Raczki
Wiersz patriotyczny w kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce- Klaudia Pojawa- Bakałarzewo
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II miejsce- Olga Trzasko- Filipów
III miejsce- Dominika Przyborowska- Bakałarzewo
Pieśń patriotyczna w kategorii klas I – III szkół podstawowych:
I miejsce – Anna Zadykowicz - Filipów
II miejsce- Anna Rutkowska- Bakałarzewo
III miejsce- Wiktoria Wawrukiewicz - Bakałarzewo
Pieśń patriotyczna w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych:
I miejsce- Weronika Bożewicz- Janówka
II miejsce- Oliwia Poniatowska- Janówka
III miejsce- Małgorzata Arasim - Raczki
wyróżnienie – Oliwia Jarmołowicz- Wieliczki
Pieśń patriotyczna w kategorii klas gimnazjalnych:
I miejsce- Angelika Ślimkowska – Filipów
II miejsce-Emilia Rutkowska – Bakałarzewo
III miejsce- Agnieszka Ostrokołowicz z zespołem- Janówka
Za najbardziej kreatywne wykonanie utworu patriotycznego przyznano też Nagrodę Publiczności,
którą zdobyła Agnieszka Ostrokołowicz z zespołem z Gimnazjum w Janówce. Pozostali wykonawcy
Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. Fundatorami nagród oraz
poczęstunku był GOK w Raczkach i Starostwo Powiatowe w Suwałkach.
Dziękuję serdecznie Starostwu Powiatowemu w Suwałkach za współpracę i wszelką pomoc w
organizacji Konkursu. Słowa uznania oraz serdeczne podziękowania kieruję w stronę nauczycieli i
rodziców, którzy przygotowali dzieci i młodzież do publicznych popisów. Dziękuję bardzo członkom
komisji za współpracę, natomiast wszystkim uczestnikom, którzy pomimo tremy zaprezentowali wysoki
poziom recytatorski i wokalny serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Niech obcowanie
z poezją i pieśnią przynosi Wam jak najwięcej radości.
56) „WIECZORNICA PATRIOTYCZNA” z okazji Święta Niepodległości Polski -11. 11. 2016r.
( piątek); sala kameralna GOK.
Dzień 11 listopada rozpoczęliśmy mszą świętą w intencji Ojczyzny, a wieczorem GOK zaprosił na
Wieczornicę Patriotyczną, na którą przybyli przedstawiciele różnych pokoleń. Gościliśmy księdza
proboszcza, władze powiatowe i gminne, mieszkańców Raczek i okolic. W programie Wieczornicy
można było obejrzeć widowisko interaktywne „Polskie Powstania Narodowe od Insurekcji
Kościuszkowskiej do Powstania Wielkopolskiego” w wykonaniu członków Zaciężnej Chorągwi
Rycerskiej „Apis” z Gniewu pod kierunkiem mistrza Jacentego. Widowisko było bardzo ciekawą i żywą
lekcją historii. Następnie odbył się pokaz filmu „Wielka Wojna. Walki w lasach augustowskich. Starcie
w Dowspudzie", który nagrano podczas widowiska historycznego, z udziałem mieszkańców naszej
gminy. Wieczornicę zakończył występ zespołu Raczkowiacy. W hołdzie poległym powstańcom
zapalono znicze na raczkowskim cmentarzu.
57) „WIECZÓR PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ”- 13.11.2016r. (niedziela) - organizator zespół
Gozdawa, współpraca GOK w Raczkach, internat ZS Dowspudzie.
Zespół Gozdawa zorganizował Wieczór Pieśni Patriotycznej, na który zaprosił mieszkańców
Dowspudy i okolic. Po koncercie i wspólnym śpiewaniu zespół zaprosił na herbatę i ciasto.
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58)„WIIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA MŁODZIEŻY”– 19.11.2016r.( sobota), sala kameralna
GOK; współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej
59)„WIIECZÓR ANDRZEJKOWY DLA DOROSŁYCH” – 26.11.2016r. ( 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
60) „MIKOŁAJKI Z TEATREM W GOK”- 8.12.2016 r. ( czwartek) ; sala kameralna GOK
Tradycją w naszym ośrodku są Mikołajki z teatrem , na które od lat zapraszamy
najmłodszych. Tym razem zawitał do nas Teatr Krak- Art z Krakowa ze spektaklem „Zima u Kubusia
Puchatka". Dzieci z zaangażowaniem opowiadały, dlaczego lubią zimę, wymieniały nazwy ptaków,
które przylatują do Polski na zimę i te, które odlatują do ciepłych krajów. Pani Zima opowiadała o
dokarmianiu ptaków i ich przysmakach oraz o konieczności zakładania karmników. Bohaterowie bajki
angażowali i zapraszali małych widzów do współtworzenia spektaklu, prowadzili z dziecięcą widownią
improwizowany dialog, razem tańczyli. Również tradycyjnie odwiedził dzieci Święty Mikołaj, który
obdarował je słodyczami. Było dużo śmiechu i wiele radości.
61) W DOLINIE KULTUR DAWNYCH – spotkanie popularnonaukowe – 11. 12. 2016r. ( niedziela);
organizacja Raczkowskie Archiwalia; sala kameralna GOK.
Podczas spotkania wygłoszono prelekcje o następującej tematyce:
1) „Bartnictwo Puszczy Przełomskiej” - P. Piłasiewicz- prezes Bractwa Bartnego
2) „Przystojny, bogaty i samym powabem wieku ponętny…– gen. Ludwik M. Pac"- M. Sidor- pracownik
Archiwum Państwowego w Suwałkach
3) „Żydowskie miasteczko. Prezentacja dziewiętnastowiecznego odrysu z pomiaru miasta Raczki wraz
z rejestrem pomiaru szczegółowego"- M. Halicki- założyciel Raczkowskich Archiwaliów.
62) „WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE”– 30. 11. oraz 7- 14- 12. 2016r. ( 3 środy);
pomieszczenia GOK.
Klimat Świąt Bożego Narodzenia można było poczuć podczas międzypokoleniowych warsztatów
plastycznych, których celem była popularyzacja zwyczajów związanych z celebracją świąt Bożego
Narodzenia pośród najmłodszych. W trakcie zajęć zostały wykonane m.in. bombki techniką
decoupage i bajecznie stroiki. Warsztaty prowadziła plastyczka- H. Paczyńska, prowadząca zajęcia
plastyczne w naszym GOK. Spotkania były okazją do wspólnej zabawy, twórczego działania rodziców
i dzieci, dziadków i wnucząt.
63) „ SPOTKANIE Z DIETETYKIEM”- 10. 12. 2016r. ( sobota); sala kameralna GOK.
W tym dniu odbyło się bezpłatne spotkanie z dietetykiem dotyczące kształtowania
prawidłowych nawyków żywieniowych i zasad zdrowego odżywiania. Spotkanie odbyło się w dwóch
grupach: uczniowie szkoły podstawowej i ich rodzice oraz młodzież gimnazjalna i starsza.
64) „ RACZKOWSKIE ANIOŁY”– 10-11. 12. 2016r. ( sobota i niedziela), współorganizacja z
Kołem Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej; pomieszczenia GOK, domy odwiedzanych
ludzi.
Święta Bożego Narodzenia, to radosny czas bycia razem opleciony zwyczajami, tradycjami i
wierzeniami, to magiczna pora, kiedy wszystko się może zdarzyć, i kiedy spełniają się życzenia.
Szczególnie pamiętamy w tym czasie o ludziach starszych i osamotnionych. Z tą myślą 10 i 11
grudnia młodzież z Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej odwiedziła kilkadziesiąt osób dzieląc
się z nimi opłatkiem, składając życzenia i obdarowując pachnącymi piernikami. Spotkania były pełne
wzruszeń i refleksji.
65) „XIII WIGILIA INTEGRACYJNA” -18.12.2016r. (niedziela), współpraca: UG w Raczkach,
sołectwo w Raczkach, Koła Gospodyń z Raczek i Małych Raczek, Klub Seniora, Akcją
Katolicka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; plac przy UG w Raczkach.
Klimat wspólnoty przyświecał Raczkowskiej Wigilii, która w tym roku odbyła się na placu przy
Urzędzie Gminy. Stół nakryty białym obrusem, zastawiony potrawami skupił wokół siebie liczne grono
mieszkańców Raczek i okolic. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych i kościelnych
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z wójtem A. Szymulewskim i przewodniczącym Rady Gminy oraz księdzem proboszczem na czele.
Była z nami także przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Suwałkach pani B. Cieśluk oraz
kierownik GOPS pani Justyna Sadowska- Kurzyna. Nie zabrakło radnych, sołtysów okolicznych wsi,
przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw, zakładów pracy, pań z Kół Gospodyń w Raczkach i Małych
Raczkach, członków Raczkowskiego Klubu Seniora, Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej,
Raczkowskiej Orkiestry Dętej, przedstawicieli zespołów Gozdawa i Raczkowiacy oraz członków Akcji
Katolickiej. Wójt życzył wszystkim zdrowych i spokojnych świąt, abyśmy w naszej małej ojczyźnie
potrafili wzajemnie się szanować i współpracować. Do życzeń dołączył się ksiądz proboszcz oraz
zaproszony ksiądz rekolekcjonista. Przybyli podzielili się opłatkiem, skosztowali wigilijnych potraw. Na
zebranych czekał bigos, pierogi, krokiety, łazanki, barszcz, ryba, makowiec i inne wypieki drożdżowe ,
swojski chleb, i aromatyczny kompot. Goście wysłuchali garści wierszy świątecznych przedstawionych
przez dzieci ze Świetlicy Profilaktycznej oraz kolęd granych przez Orkiestrę Dętą OSP w Raczkach
pod batutą J. Żukowskiego i śpiewanych przez Olę i Asię. Nie zabrakło też Świętego Mikołaja i jego
pomocników, którzy rozdawali dzieciom upominki i słodycze. Wigilijne świętowanie zakończyło
wspólne śpiewanie kolęd.
„Żeby dopisywało zdrowie, żeby nie opuszczała nas radość, żebyśmy za rok doczekali” – takie i inne
życzenia wypowiadali uczestnicy Wigilii, która odbyła się już po raz trzynasty, ale po raz pierwszy na
świeżym powietrzu, jako impreza otwarta dla wszystkich. Czy to potrzebna inicjatywa? Pytanie zda się
być z gatunku tych retorycznych, ale warto się z nim zmierzyć. - „Uważam, że imprezy, które integrują
środowisko lokalne są bardzo ważne i bardzo potrzebne, zwłaszcza w dzisiejszych, trudnych czasach.
Ta uroczystość należy do tych bardzo ważnych”. ( uczestnik Wigilii). W imieniu organizatorów
serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i za mile spędzony czas.
66) „SPOTKANIE OPŁATKOWE”- 23.12.2016r.( piątek), współpraca z Kołem Młodych Przyjaciół
Ziemi Raczkowskiej; sala kameralna GOK.
W spotkaniu uczestniczyli najstarsi członkowie Koła Młodych Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej,
którzy z racji nauki na wyższych uczelniach przebywają poza terenem naszej gminy. Młodzież
spędziła ze sobą przedświąteczny czas , dzieląc się opłatkiem , składając życzenia i wspominając
wieloletnią działalność Koła.
67)„ZABAWA SYLWESTROWA W GOK”– 31.12.2016r. ( sobota), współpraca z Kołem Młodych
Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej; pomieszczenia GOK.
Ten wyjątkowy wieczór w GOKu spędziło ponad 50 osób, głownie młodzież z Koła Młodych
Przyjaciół Ziemi Raczkowskiej. 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.
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INFORMACJE Z WYKONIANIA ZADAŃ FINANSOWYCH I RZECZOWYCH
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RACZKACH ZA 2016 ROK
LP.
1.

Treść
/klasyfikacja/

§

Koszty
/wykonanie/

Wydatki nie zaliczone do
wynagrodzeń/BHP/
Wynagrodzenia
osobowe pracowników

3020

649.60

4010

149 565.33

Składki na ubezpiecz.
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe

4110

27 229.79

4120

3 209.42

4170

24 272.50

6.

Zakup materiałów i
wyposażenia

4210

25 127.82

7.

Zakup materiałów i
wyposażenia

4210

14 548. 34

8.

Zakup energii

4260

3 243.55

2.

3.
4.
5.

Opis realizacji środków, wyszczególnienie
Zakup herbaty, odzieży bhp, ekwiwalenty pieniężne za pranie
odzieży roboczej
Wynagrodzenia: dyrektor GOK (3/4 etatu), księgowa (1/8 etatu),
pracownik administracyjno – techniczny (1 etat), pomoc biurowa
(3/4/ etatu), pracownik gospodarczy (1 etat)
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:
- wynagrodzenia instruktorów zajęć: tanecznych, plastycznych,
wokalnych, nauka gry na gitarze, zajęć warsztatowych podczas
ferii i wakacji
- wynagrodzenia za wykonanie prelekcji historycznych,
konferansjerki, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz autorskich
koncertów i pokazów: Koncert Noworoczny, Zapusty Muzyczne,
Palinocka
-Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące wydatki w zakresie
upowszechniania kultury, w tym:
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów do drukarek,
przyborów i materiałów do zajęć plastycznych 2 722.78
- zakup różnych artykułów na potrzeby GOK: zestaw kabli do
nagłośnienia, banery, artykuły gospodarstwa domowego,
wycieraczki, chodnik podłogowy, kwiaty i ziemia, artykuły do
świetlicy, artykuły budowlane i malarskie do odnowienia sceny,
tkaniny, artykuły dekoracyjne, baterie, żarówki, kłódki, zawory,
zegar do pomiaru wody, klamki, akumulator i myszki do pracowni
komputerowej, leki do apteczki, strój Mikołaja, stroje dla zespołu
Zorniczeńka
6 274 .12
- zakup środków czystości i artykułów chemicznych 1 686. 17
- częściowe koszty związane z organizacją imprez i uroczystości
okolicznościowych: Szopka Noworoczna, Koncert Noworoczny,
Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Wielkanocne Spotkanie, Majówka z
Raczkowiakami, Dzień Dziecka, Palinocka, podsumowanie roku
kulturalnego, feryjne i wakacyjne warsztaty artystyczne, Noce z
baśnią w GOKu, Jubileusz 40 lecia GOKu, Dożynki Diecezjalne,
Europejskie Dni Dziedzictwa, Święto Niepodległości Polski,
Raczkowska 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, wianek palinockowy, konkursach
recytatorskich, wiązanki kwiatów, znicze/
14 444.75
Zakup oleju opałowego
Opłaty rachunków za energię elektryczną i wodę zużytą w budynku
GOK
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9.

Zakup pozostałych usług

4300

82 657.13

10.
11.
12.

Usługi telefoniczne
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki

4360
4410
4430

801. 30
341. 00
990.36

13.

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od
nieruchomości
Odbiór odpadów
Szkolenia pracowników
Razem

4440

4 427.00

4480

1 589.00

Opłata podatku od nieruchomości

4520
4700

432.00
650,29
339.734.43

Opłata za odbiór odpadów
Opłata za szkolenia pracowników

14.
15.
16.
X

Inne wydatki związane z działalnością GOK , w tym:
- usługi i szkolenia bhp
1 300.00
- opłaty bankowe za prowadzenie rachunku, usługi kurierskie,
pocztowe, utrzymanie strony BIP, aktualiz. progr. FAKT 2 224.32
- opłata za przegląd gaśnic, hydrantów , usługi kominiarskie,
naprawa komputera i aparatu fotograficznego, remont łazienek
21 393.45
- opłata za odbiór ścieków 974.92
- pozostałe koszty związane z organizacją zajęć, imprez i
uroczystości : Bal Przebierańców, Dzień Dziecka, Święto Konstytucji
3 Maja, Majówka z Raczkowiakami, Palinocka, Jubileusz GOK,
warsztaty i zajęcia feryjne i wakacyjne , Dożynki Diecezjalne,
Święto Niepodległości Polski , Mikołajki, Raczkowska Wigilia
Integracyjna / warsztaty rękodzielnicze, wkład dla Augustowsko –
Suwalskiego Towarzystwa Naukowego, prezentacje, wystawy,
ochrona imprez, usługa TOI- TOI, obsługa techniczna imprez,
usługi cateringowe, wynajem sali, usługi pielęgniarskie, spektakle
teatralne, stoiska animacji zabaw dla dzieci, nagrody w konkursach,
plakaty, ulotki, zaproszenia, podziękowania/
56 764.44
Opłata za usługi telefoniczne
Delegacje pracowników GOK
Opłata za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia GOK,
ubezpieczenie imprez, zgłoszenie na Festiwal POM-PA
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / 2 emerytki
oraz pracownicy etatowi GOK/

Sporządziła: Anna Dorota Halicka
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