Wieści z Republiki Ściborskiej
Zwiedzanie Republiki Ściborskiej.
W sezonie wakacyjnym

Republika Ściborska jest otwarta od 10:00 do 17:00

(ostatnie zwiedzanie).

Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się o pełnych

godzinach. Można

zwiedzać: psy zaprzęgowe (50 sztuk, a także małe

szczeniaki), chata

maszerska, muzeum eskimoskie, indiańskie, Marii

Rodziewiczówny, a

także zakupić różne pamiątki. Dla grup oferujemy (po

wcześniejszym

umówieniu) programy rekreacyjne (indiańskie, z psami

zaprzęgowymi,…). W

tym roku dla chętnych prezentujemy też drugie

gospodarstwo

(wioska indiańska, chata traperska, pasieka z 1935

roku, gospodarstwo z

1778r.) Informacje: biegnacy-wilk@post.pl, 604 29 29

97.

Wolne miejsca na obozy przygodowe.
Obozy przygodowe

dla ojców z synami i rodzin, to już kilkuletnia

tradycja. Mieszkanie

w indiańskich tipi i traperskiej chacie, mnóstwo

przygód,

nietypowych autorskich wypraw, całodzienna

integracja z własnymi

dziećmi. Właśnie zakończył się pierwszy turnus

(zdjęcia można

oglądać na stronie:

www.facebook.com/biegnacywilk). Dysponujemy miejscami na turnus 23-30 lipiec (ojcowie z synami)
oraz 6-13 sierpień (całe rodziny, mamy z córkami, ojcowie z córkami, osoby indywidualne). DLA
ZNAJOMYCH I PRZYJACIÓŁ REPUBLIKI ŚCIBORSKIEJ SPECJALNE UPUSTY.
Wiadomości pod adresem:biegnacy-wilk@post.pl .

Budowlane przedsiębiorstwo społeczne w Republice Ściborskiej.
Przy HROŚ powstało przedsiębiorstwo społeczne. Zatrudniamy 5 osób. Firma specjalizuje się w
budownictwie naturalnym – głównie z drewna. Jedną ze specjalizacji przedsiębiorstwa jest
budowa replik oryginalnych chat traperskich (z terenu Polski, Prus Wschodnich, Kanady, Syberii i
Laponii), a także wszelkich innych budowli tradycyjnych z drewna. Celem głównym tworzenia

przedsiębiorstwa jest budowa kolejnych obiektów muzealnych w Republice Ściborskiej, a także
realizacja zamówień zewnętrznych. Obiekty budujemy od podstaw z surowego drewna do pełnego
wyposażenia.Przyjmujemy zlecenia od jesieni 2017. W Republice Ściborskiej powstał już pierwszy

obiekt zbudowany przez przedsiębiorstwo – replika chaty traperskiej Normana Wintera z filmu
„Ostatni Traper”. Zdjęcia chaty można oglądać na stronie: www.facebook.com/biegnacywilk. Kontakt
w sprawie zamówień: biegnacy-wilk@post.pl, 604 29 29 97.

Rekonstruujemy „zielony domek” z Puszczy Boreckiej.
Trwają końcowe badania historyczne i dokumentacyjne przygotowujące do rekonstrukcji „zielonego
domku” „chatki” z Puszczy Boreckiej. To legenda tej puszczy. Chatka, przed wojną była małym
domkiem myśliwskim, a po wojnie „traperską chatą” dla artystów i globtroterów. Niestety została
zlikwidowana. Udało nam się wykupić jej szczątki, a teraz przygotowujemy się do jej rekonstrukcji
(prace zaczniemy prowadzić już w sierpniu). Budowla będzie częścią powstającego puszczańskiego
Muzeum Leśnych Ludzi. Zbieramy wszelkie informacje, zdjęcia, dokumenty. We wnętrzu obiektu
powstanie stała ekspozycja poświęcona historii chatki i Puszczy Boreckiej. Posiadaczy jakichkolwiek
informacji prosimy o kontakt:biegnacy-wilk@post.pl, 604 29 29 97.

15 lipca III Spotkanie Kolekcjonerów PRUS WSCHODNICH i MAZUR i
Akcja Dzikie Mazury.
Już po raz trzeci organizujemy wolontariacką akcję harcerską.
Finałem jej będzie zlot w Republice Ściborskiej. W programie
warsztaty puszczańskie, zielarskie, zdrowotne, a także III ZLOT
KOLEKCJONERÓW PRUS WSCHODNICH I MAZUR. To spotkanie
pasjonatów i prezentacja ich kolekcji. Nie ma ograniczenia
prezentacji kolekcji (historyczne, przyrodnicze, kulturowe,…).
Wszystkie one jednak powinny być związane z Prusami Wschodnimi lub Mazurami. Zlot Akcji Dzikie
Mazury jest wydarzeniem zamkniętym. Kolekcjonerzy i osoby zainteresowane mogą w niej wziąć
udział po wcześniejszym zgłoszeniu.

Zapraszamy

Społeczna akcja zbiórki funduszy na budowę Muzeum Marii Rodziewiczówny
Głównym celem stworzenia przedsiębiorstwa społecznego jest wybudowanie repliki chaty leśnych
ludzi, a w nim urządzenia docelowego Muzeum Marii Rodziewiczówny. Plan jest taki aby
zorganizować jesienią tego roku kolejną (już szóstą) wyprawę badawczą na Polesie (Białoruś), a od
wiosny 2018 rozpocząć budowę chaty leśnych ludzi. Chcemy chatę wybudować z materiału
rozbiórkowego kupionego w Hruszowej (wieś w której do 1939 roku mieszkała pisarka). Mamy

wybrane 2 domy, które były wybudowane w tym samym czasie, co chata leśnych ludzi – więc
hipotetycznie mógł je budować ten sam cieśla. Drugim celem działań na Białorusi jest plan
wyremontowania pokoju w którym znajdował się gabinet Marii Rodziewiczówy (obecnie niestety w
stanie ruiny…) i zorganizowanie w nim filii muzeum. Jedyną przeszkodą w urzeczywistnieniu planu
jest sfera ekonomiczna. Dotychczasowe społeczne działania (10 letnie działania: 5 wypraw
badawczych, zakup około 300 eksponatów i inne) pochłonęły już ponad 200 000 zł z prywatnych
środków. Aby urzeczywistnić plan uruchomiliśmy szereg działań zbierających społeczny fundusz na
rzecz budowy Muzeum:
- sprzedaż cegiełek (obecnie mamy małe pocztówki oraz fragmenty domu ze wsi Odrynka
namalowaną podobizną chaty leśnych ludzi, który stal 1,5 km od chaty leśnych ludzi)
- założenie przedsiębiorstwa społecznego,
- organizacja od jesieni br. specjalnych spotkań autorskich (prezentacje niezwykłych zdjęć z wypraw i
eksponatów związanych z pisarką) – TU SZUKAMY PARTNERÓW DO ORGANIZACJI TAKICH SPOTKAŃ
- ORGANIZACJA SPECJALNEJ KOMERCYJNEJ WYCIECZKI NA POLESIE (NA CZAHARY!) – PO RAZ
PIERWSZY POKAZANIE MIEJSCA, GDZIE STAŁA LEGENDARNA CHATA LEŚNYCH LUDZI. Osoby, które
chciałyby pomóc w w/w działaniach – prosimy o kontakt: Dariusz Morsztyn Biegnący Wilk, biegnacywilk@post.pl, 604 29 29 97.

