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OFERTA  LETNIA  

REPUBLIKI ŚCIBORSKIEJ DLA  

TURYSTÓW INDYWIDUALNYCH                                        
Wiosna 2018 – lato 2018 – jesień 2018  

Miejsce dla szukających prawdziwych przygód. 

NAJLEPSZY PRODUKT WARMII I MAZUR ROKU 2011. 
Republika Ściborska jest położona w samym centrum Obszaru Dzikich Mazur (najbardziej dzikim 

rejonie Mazur), na terenie gminy Banie Mazurskie. To autentyczne odludzie, kilometr od malutkiej wioski 

Ściborki,  na skraju Lasów Skaliskich i Gór Klewińskich.  Tu nie ma zasięgu telefonu, a wokół tylko las, pasące 

się krowy i dzikie zwierzęta... 

 To rejon Polski o najczystszym powietrzu, ”polski biegun zimna”, o naturalnym krajobrazie, niezmienionej 

starej zabudowie wsi. Tu wilki, dziki, jelenie dosłownie podchodzą do naszych ogrodzeń...  

LOKALIZACJA: bezpośrednie sąsiedztwo z Lasami Skaliskimi (las rozpoczyna się zaraz za zabudowaniami). 

Od strony południowej pagórkowate łąki z dużą ilością oczek wodnych, stawów. Tylko 1,5 km malowniczą trasą 

do Gór Klewińskich ze wspaniałymi punktami widokowymi.  

 

W OSADZIE ZNAJDUJĄ SIĘ: muzeum kultury indiańskiej i eskimoskiej; Muzeum Marii 

Rodziewiczówny i książki „Lato Leśnych Ludzi”); galeria „U Olesia” z produktami na sprzedaż z 

Republiki Ściborskiej, SKANSEN CHAT TRAPERSKICH, wioska indiańska (okres letni); chata maszera;  

ruska bania; stary dom z zachowaną czarną izbą; ruiny starego gospodarstwa; tradycyjne studnie z wodą pitną; 

największa w regionie hodowla psów zaprzęgowych ( 60 psów); koniki polskie; zabytkowa pasieka pszczół; 

200-letni, drewniany dom właścicieli; rodzinne schronisko dla zwierząt; przejście graniczne do Republiki 

Ściborskiej. 

WYCIECZKI W OKOLICACH OSADY (czyli co można zwiedzić „po drodze”): 
Piramida w Rapie (Grobowiec Rodziny Farenheidów) –3 km, Zabrost Wielki (wieś-„żywy skansen” z 

doskonale zachowaną starą architekturą), granica państwa i UE–4 km, Puszcza Borecka–15 km, Puszcza 

Romincka–35 km, mosty w Stańczykach–50 km, Muzeum i Skansen Kultury Ludowej w Węgorzewie–30 km, 

Mamerki–bunkry–40 km, Pozezdrze–bunkry–20 km, śluzy k/Węgorzewa–40km.  

Dodatkowo można zamówić:  „Rysie Bagno”, „Dzika Rzeka”, „Tropienie Wilków” i inne - 

rewelacyjne trasy  Biegnącego Wilka. Przejście tylko z przewodnikiem!   

DOJAZD: z Giżycka, Węgorzewa i Gołdapi do  Bań  Mazurskich  - kierunek na Piramidę w Rapie (3km) - (od 

tego momentu oznakowany dojazd)w prawo do wsi Ściborki (3km) - w Ściborkach w lewo drogą polną (700m). 

 

POLECAMY AGROTURYSTYKĘ  W OKOLICY: 

Jabłonowo (Puszcza Borecka) (jablkowo.pl, jablkowo@onet.pl, 518 514 793, 505 1414 36  )  

Dwór w Klewinach (5 km od Republiki) (dworklewiny.pl, koszmianski@tlen.pl, 48604752210) 

 

UWAGA!!!!  

NA CAŁYM TERENIE REP. ŚCOBORSKIEJ OBOWIĄZUJĄ ZASADY: 
ZAKAZ PALENIA TYTONIU, 

PICIA ALKOHOLU I PRZEBYWANIA OSÓB NIETRZEŹWYCH, 

ZAKAZ UŻYWANIA NEGATYWNEGO SŁOWNICTWA, 

SPOŻYWAMY TU TYLKO POTRAWY BEZMIĘSNE.  

DZIĘKUJEMY ZA ICH PRZESTRZEGANIE 
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OPISY PRODUKTÓW REPUBLIKI ŚCIBORSKIEJ DLA  GRUP SZKOLNYCH   

 

ZWIEDZANIE REPUBLIKI ŚCIBORSKIEJ   
 

 
 

Cały rok, o pełnych godzinach 10-17:00 (ostatnie wejście o 17:00) 

Poza sezonem letnim (1.07.-30.08) po wcześniejszej rezerwacji 

terminu. 
Zwiedzanie z przewodnikiem - czas- około 40 min. – 1 godz..   

Cena 10 zł/osobę dorosłą i  

7 zł/ dzieci w wieku szkolnym.  
Na miejscu można zakupić pamiątki. 

 

INFORMACJE                                                                                                    

W Republice Ściborskiej  można zobaczyć: 

W gospodarstwie z 1840 roku:  
Hodowlę 50 psów zaprzęgowych i chatę maszera 

Muzeum Ludów Północy  

Muzeum  Indiańskie 

Muzeum Marii Rodziewiczówny  

Można kupić lokalne  produkty i pamiątki 

W gospodarstwie z 1778 roku (zwiedzanie za dodatkową opłatą): 
Zabytkowa, czynna pasieka pszczół z 1935 r. 

Dom z czarną kuchnią (dawny insthaus) 

Repliki chat traperskich (m.in.:  Ernesta Thomsona Setona z 1920r.,  Normana Wintera z 

filmu „Ostatni Traper”,” chatka” z Puszczy Boreckiej) 

Wioska Indiańska (tylko latem)  
 

NA CAŁYM TERENIE REPUBLIKI ŚCIBORSKIEJ OBOWIĄZUJĄ 

ZASADY – prosimy o ich przestrzeganie:  

-Teren Republiki Ściborskiej wolny od:  tytoniu,  alkoholu, wulgarnego 

słownictwa, GMO. A także: toi toi, grilów, nawozów sztucznych, 

jednorazowych plastikowych naczyń, oprysków chemicznych,… 

-Cały obszar RŚ jest wegetariański i zdrowy.   
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-Fotografowanie na terenie Republiki Ściborskiej płatne  5 zł/osoby - Kwota 

ta jest przeznaczana na Muzeum Marii Rodziewiczówny. Osoba fotografująca otrzymuje 

cegiełkę na budowę muzeum.  

-Ze względu na dużą ilość psów  w gospodarstwie – psy prosimy pozostawić 

na parkingu.  

-Na terenie Republiki Ściborskiej nie pozostawiamy żadnych śmieci i 

odpadów.  
 

 

 

 

 

 

WYPRAWA SAFARI W DZIKĄ PRZYRODĘ 

 
Wycieczki piesze dzikimi, autorskimi trasami wokół Republiki Ściborskiej: 

 

Rysim Bagnem do Piramidy w Rapie – około 2- 5 

godzin (3-7 km). Należy mieć ze sobą wysokie 

buty, ew. gumowe, długie spodnie i rękawy. Trasa 

biegnie dziewiczymi bagnami, lasem borealnym, 

do piramidy w Rapie.  

 

 

 

 

 

 

 

Dzika Rzeka – trasa naturalną rzeką ok. 5 km.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Rysie Bagno – trasa po bagnach w okolicach 

Republiki Ściborskiej. Należy zabrać ze sobą tylko 

ubiór, który nie zniszczy się w trakcie przeprawy. 

Wysoki stopień trudności trasy.  
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Góry Klewińskie – trasy o dowolnej długości (15 – 25 km). Na trasie punkty 

widokowe (m.in. z widokiem na Rosję), torfowisko wysokie, naturalne fragmenty 

leśne, duże różnice wysokości.  

 

 

 

Wycieczki tematyczne: „wioski, których już nie ma”, wioski historyczne, miejsca 

mocy, Dzikie Mazury, podziemne przejścia,.. lub opracowane pod konkretną grupę. 

Ceny  ( od grupy za przewodnika) –300-500 zł. 

 

KĄPIEL W RUSKIEJ BANI 
 

 

Kąpiel (baniowanie) w klasycznej, 

starej czarnej bani (saunie), to naturalna 

forma oczyszczania organizmu z 

toksyn. Ruska bania to najbardziej 

archaiczna forma sauny. 

Cena  350 złotych. 

 

 

 

INNE 

 
 

OGNISKO ZE ZDROWYM POCZĘSTUNKIEM –  100 zł. 

NOCLEG W REPLIKACH CHAT TRAPERSKICH i Tipi  

PREZENTACJE BIEGNĄCEGO WILKA NA TEMAT JEGO WYPRAW – 300 zł. 

 

 

 

 

 

 

 


