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Od zarania dziejów przyroda i historia przemierzają w czasie identycznie utartymi
szlakami. Dolina rzeki Rospudy jest na tyle szczególna, iż znalazła swe historyczne karty, w
wybitnym gronie obszarów chronionych szeroko pojętego pojezierza Litewskiego. Z Rospudą
ściśle związana jest historia osadnictwa, począwszy od czasów pogańskich, aż po czasy wojen
światowych, wielkich migracji i związanych z tym wzlotów i upadków. Rzeka Rospuda od
wieków była rzeką graniczną, a co za tym idzie ważnym punktem strategicznym w teatrze
wszelkich wojen.

Panorama Raczek z widokiem na rzekę Rospudę. Lata powojenne.
(zbiory RA)

Człowiek, od dawien dawna wpisany jest swym losem w tą piękną rzekę, a rzeka w historię
jej dzieci. Możemy rzec, iż płyniemy z nurtem rzeki, dzień za dniem przemierzając piękne i
zarazem tragiczne dni naszego krótkiego żywota.
Skupiając się na materiale przyrodniczo- historycznym, którym jest dawna i
współczesna fotografia w trzech wymiarach technicznych- fotografia monochromatyczna,
barwiona oraz w tzw. pełnym kolorze, dochodzimy do analizy ikonografii, a następnie jej
prezentacji w formie książkowej oraz w formie cyfrowej- w postaci szeregu fotografii,
których tematem jest m.in. rzeka Rospuda. Tematem badań jest również wielowymiarowe
dziedzictwo kulturowe: ginąca architektura miejsko- wiejska, lokalne obrzędy i tradycje,
zwyczaje, religia, wymierające zawody i rzemiosła, historia przedmiotu gospodarstwa
domowego, lecz przede wszystkim mikrohistorie związane z losem ludzi wpisanych rodzinnie
w Raczki i okolice. Materiał do badań pozyskiwany jest w formie odbitek fotograficznych,
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oraz w formie kopii cyfrowych, często nadsyłanych przez samych zainteresowanych.
Materiały w formie cyfrowej zapisywane są na lokalnym serwerze, są datowane, opisywane i
zabezpieczone kopią zapasową. Kluczem do poszerzania zbiorów okazał się profil na
popularnym portalu społecznościowym- Facebooku. Profil pt. Raczkowskiej Archiwalia
(www.facebook.pl/raczkowskie.archiwalia) spotkał się z dużym zainteresowaniem, nie tylko
społeczności lokalnej, ale również z zainteresowaniem osób niezwiązanych z regionem oraz
związanych z nim pośrednio. Statystycznie, poprzez grupy docelowe- zasięg i aktywność
uczestników rosną z dnia na dzień. Łatwość dostępu do materiału (po obu stronach), odbija
się na coraz większym zaufaniu, a co za tym idzie- wyznaczania dla badacza celów
pośrednich, tj. spotkania dyskusyjne, prezentacje, wystawy, filmy, nagrania audio, instalacje
kulturalne, publikacje oraz celów głównych, czyli jak największego zaangażowania lokalnej
społeczności w budowę lokalnego archiwum cyfrowego (tytułowej „fotograficznej kapsuły
czasu”) oraz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wzmacnianie więzi
pokoleniowych i pogłębiania świadomości wagi lokalnej historii.

Budowa mostu kolejowego na Rospudzie w Raczkach. Wielka Wojna
(zbiory RA)

W niecałe dwa lata Raczkowskiej Archiwalia pozyskały ponad 6 tysięcy formatów A4
materiałów roboczych, co daje w średnim przeliczeniu ok. 20 tysięcy fotografii i dokumentów
różnowymiarowych. Materiały pozyskano od ponad 150 osób, głównie mieszkańców gminy
Raczki. W tym czasie w formie publikacji wydano dwa albumy fotograficzne- „Fotograficzna
pamięć. Historia Raczek z rodzinnych albumów” (maj 2015 r.) oraz „Wpisani w Rospudę”
(grudzień 2015 r.).
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Publikacja Fotograficzna pamięć. Historia Raczek z rodzinnych albumów.
(fot. Autor)

Publikacja Wpisani w Rospudę. Spływ Rospudą w latach 70. oraz współcześnie.
(montaż H. Stojanowski)

Przeprowadzono spotkania historyczne wraz z panelem dyskusyjnym tj. „Wielka WojnaDowspuda i okolica w kadrze pruskiego fotoreportera. Spotkanie ze stuletnim albumem
fotograficznym.” (marzec 2015 r.).
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Spotkanie historyczne. Marzec 2015 r.
(fot. K. Olfier- Halicka)

Spotkanie historyczno- rekonstrukcyjne „Raczkowianki- wczoraj i dziś” (marzec 2015 r.),
podczas którego panie z Raczek oraz zaproszeni goście z GRH Garnizon Suwałki
zaprezentowały modę międzywojnia.

Raczkowianki wczoraj i dziś. Marzec 2015 r.
(fot. K. Olfier- Halicka)
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Zrealizowano film dokumentalny „Fotograficzna pamięć. Historia Raczek z rodzinnych
albumów” (marzec 2015 r.).

Kadr z filmu
(fot. H. Stojanowski)

Zorganizowano dwie wystawy historyczne o tematyce pierwszowojennej: „Wielka Wojna na
raczkowskiej ziemi” (listopad 2014 r.), „Wielka Wojna. Dowspuda i okolica 100 lat temu”
(maj 2015 r.).

Wernisaż wystawy Wielka Wojna na raczkowskiej ziemi. Listopad 2014 r.
(fot. K. Olfier- Halicka)
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Przeprowadzono również plenerowe pokazy filmowe, m.in. w ramach tzw „Pacowej
Akademii Cultury” w Dowspudzie (sierpień 2015 r.).

Pokaz filmowy. Sierpień 2015 r.
(fot. K. Olfier- Halicka)

oraz darmowe objazdy studyjne, w formie wycieczkowej, tj. objazd wzdłuż gmin leżących w
dolinie rzeki Rospudy (sierpień 2015 r.).

Koło Gospodyń Raczkowskich w Bakałarzewie. Sierpień 2015r.
(fot. K. Olfier- Halicka)
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Staraniem miejscowej ludności wzniesiono i poświęcono pamiątkowy krzyż na starym
cmentarzu w Raczkach (listopad 2015 r.).

Uroczystość poświęcenia krzyża. Listopad 2015 r.
(fot. K. Olfier- Halicka)

Formą atrakcji i niewątpliwie edukacji są zorganizowane widowiska historyczne tj.
„Rozbrojenie Niemców- listopad 1918” (listopad 2015 r.).

Rekonstrukcja historyczna. Listopad 2015 r.
(fot. M. Stojanowski)
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oraz

wystawy plenerowe tj. „Nowe

zniewolenie. Obława

Augustowska.

Lipiec

1945”(listopad 2015 r.)

Wystawa historyczna w centrum Raczek. Listopad 2015r.
(fot. Autor)

Wpisując się w bieg lokalnej historii i nurt Rospudy, to właśnie mieszkańcy Raczek i
okolic przyczyniają się do uformowania kręgosłupa, trzonu lokalnego dziedzictwa
kulturowego oraz budują formę, jaką jest rozbudowanie „fotograficznej kapsuły czasu”, do
formy pełnej, ogólnodostępnej i czytelnej dla wszystkich odbiorców. Podsumowując, zbiory i
różnobarwne formy działań Raczkowskich Archiwaliów możemy podpisać je mottem- „Jedna
fotografia wyraża więcej niż tysiąc słów”.

Rzeka Rospuda w Dowspudzie współcześnie.
(fot. Autor)
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