AKCJA DZIKIE MAZURY
2015

Edycja druga
Harcerska służba na rzecz najdzikszej ,północno-wschodniej
części Mazur.
PROPOZYCJA PROGRAMOWA DLA DRUŻYN, KTÓRE CHCĄ ZORGANIZOWAĆ
PUSZCZAŃSKI, PRZYGODOWY OBÓZ W NIEZWYKŁYM MIEJSCU I W
WYJĄTKOWY, NIETYPOWY W DZISIEJSZYCH CZASACH SPOSÓB.

Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Św. Franciszka z Asyżu (rok zał. 1986) organizuje w 2015
roku drugą edycję harcerskiej służby i przygody – AKCJĘ DZIKIE MAZURY.

Projekt ten to harcerska służba na rzecz najdzikszej części
mazurskiej krainy oraz doskonałe miejsce edukacji i możliwość
przeżycia niezwykłych przygód.
Od dawna w polskim harcerstwie nie było takiego działania.
Harcerze z różnych organizacji, podejmują wspólnie służbę na
rzecz innych i regionu. W zamian mogą obozować w
niedostępnych normalnie miejscach ( doskonałych na
puszczańskie obozy) i rozwijać harcerskie tradycje w idealnym
do tego miejscu i towarzystwie.

DLACZEGO DZIKIE MAZURY?
TO JAK BIESZCZADY SPRZED
KILKUDZIESIĘCIU LAT!
Obszar Dzikich Mazur, to najlepiej zachowana pod
względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym
część Mazur.
Jednocześnie jest to mało znany teren,
niezagospodarowany i nierozwinięty turystycznie.
Najbardziej nieznana i tajemnicza kraina tej części Polski. Jest to prawdziwy raj dla harcerzy! Kraina
dziewicza jak Bieszczady kilkadziesiąt lat temu! Znajdują się tu m.in.: dwie dziewicze puszcze Romincka i Borecka (gdzie do dziś żyją Żubry), kilkanaście wiosek z architekturą sprzed 1945 roku,
ogromna ilość śladów historii z różnych okresów. To doskonały teren do prowadzenia badań,
poszukiwań, odkrywania tajemnic i bardzo różnorodnej pracy społecznej na rzecz miejscowej
ludności, przyrody i kultury.
Tu przy każdym domu jest skarb a w lasach pełno nieodkrytych tajemnic… To jedna z ostatnich tak
dziewiczych i niezbadanych części Polski. Niestety walory tego obszaru drastycznie giną… więc
harcerze pomagają je ocalić. Akcję rozpoczął Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z
Asyżu. Tu też powstało jedyne w Polsce harcerskie państwo – Republika Ściborska.

PODOBNE AKCJE PRZEDWOJENNE.
Aleksander Kamiński „Kamyk” pod wpływem
fascynacji terenem Suwalszczyzny ( współtwórca
obozów szkoleniowych nad Wigrami (1926-1939)
prowadził naukowe badania nad kulturą
Jaćwieską.
Ukazały się na ten temat prace badawcze, które
do dziś stanowią podstawę opracowań na temat
kultury Jaćwingów. Jest to symbol tego jak praca
harcerska może być profesjonalna i owocować
rozwojem własnej profesji na najwyższym
poziomie.

PODOBNE AKCJE HARCERSKIE W HISTORII POWOJENNEJ.
„Akcja Warmia i Mazury” – 1958-1963 (przekonywanie rdzennych Mazurów do polskości). Wcześniej
była prowadzona podobna akcja zaraz po II Wojnie Światowej.
„1001 –Frombork” - 1966-1973. Odbudowa Fromborka przez harcerzy .
„Spisz” (Lata 60-te)
„Bieszczady 40” – 1974-1989 (kontynuowana w ramach „Harcerska Służba Bieszczadom”).
„Bursztynowa komnata” -1988 udział kilkudziesięciu harcerzy w poszukiwaniu bursztynowej
komnaty w Zalewie Wiślanym.

HISTORIA TWORZENIA
AKCJI DZIKIE MAZURY.
O 1986 roku najpierw drużyna Czarna 15 z
Orzysza, a później HROŚ, nieprzerwanie do dnia
dzisiejszego prowadzi szereg działań
ekologicznych, kulturowych na terenie Dzikich
Mazur.

Po raz pierwszy akcję o takiej nazwie (Dzikie Mazury) i formule HROŚ próbował rozpropagować w
roku 2000 wśród różnych organizacji harcerskich ale niestety skończyło się to niepowodzeniem i akcja
w ogóle nie wystartowała.
Jako promocja akcji między innymi wydawane było czasopismo o nazwie Dzikie Mazury. Dariusz
Morsztyn w latach 2009-2013 stworzył podwaliny kampanii Dzikie Mazury i dzięki temu działania
mogły się rozpocząć w jeszcze ciekawszym terenie.

UCZESTNICY AKCJI W 2014 ROKU
W pierwszej edycji Akcji Dzikie Mazury (2014) brało udział
około 300 harcerzy i harcerek z trzech organizacji- ZHR, ZHP i
HROŚ, zgrupowanych w 7 obozach. Uczestniczyły w niej: 10
Bydgoska DH-ek "Callis"(ZHR), 32 Ciechocińska DH-ek
"Widnokrąg”(ZHR), 9 EMDH "Impeesa”, 5 EMDSH "Visele"
(ZHP, Elbląg), 1 Beskidzka DH-y SZARA (ZHR Bielsko Biała), 58
Zielonkowska DH-ek "Phoenix” (ZHR), 1 Warszawska DH-y
„Czarna Jedynka” (ZHR), XX Ursynowska DH-ek MURY (ZHR),
Samodzielny Zastęp „ELENION” (ZHR), Samodzielny Zastęp
Harcerzy "Niedźwiedzie" z Gliwic (ZHR), XI Gołdapska Drużyna
Harcerzy Leśnych (HROŚ). Odbył się także puszczański kurs
podharcmistrzowski (ZHP), w działaniach uczestniczyli jako
wolontariusze etnografowie z UAM w Poznaniu i UKSW w
Warszawie.

CELE GŁÓWNE AKCJI





Ratowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego
północno wschodniej części Mazur – tzw. Dzikich
Mazur.
Rozwój i propagowanie idei puszczańskich i
ekologicznych wśród polskich harcerzy.
Powrót do tradycji organizowania samodzielnych
obozów drużyn.

TEMATYKA DZIAŁAŃ W 2015 ROKU.
Ludzie i drzewa Dzikich Mazur. Uczestnicy Akcji będą
zajmować się 2 tematami związanymi z Dzikimi Mazurami:
ochroną starych drzew oraz ocalaniem od zapomnienia
wyjątkowych osób, związanych z tym terenem (m.in. Żołnierze
Wyklęci). Każdy obóz będzie
prowadził działania
poszukiwawcze, odkrywając tajemnice przeszłości.

KORZYŚCI DLA HARCERZY








Nowe doświadczenie w bardzo różnych dziedzinach.
Przeżywanie przygód np. poszukiwanie skarbów, praca
detektywistyczno-historyczna, rozwój harcerski w
dziedzinie puszczańskiej i ekologicznej.
Poszerzenie wiedzy historycznej oraz kulturowej.
Duża możliwość realizacji prób na stopnie i sprawności
harcerskie.
Obozowanie w bardzo ciekawych miejscach , które na co dzień nie są dla harcerzy dostępne.
Integracja między organizacjami harcerskimi.

LOKALIZACJE OBOZÓW
HROŚ wyszukuje dla uczestników akcji
miejsca obozowe o wysokim stopniu
atrakcyjności, normalnie niedostępne pod
biwakowanie. Projektowana wielkość
obozów – do 50 osób (aby nie zwiększać
ekspresji środowiskowej). Sugerowany
rodzaj obozów – wędrowne ze stałą bazą.
Oprócz miejsc obozowych tworzymy sieć
specjalnych miejsc – „baz biwakowych”
mogące gościć zastępy na wędrówkach
(szałasy leśne, zaprzyjaźnione gospodarstwa, stodoły z sianem, itd…). Na potrzeby akcji jest tworzona
specjalna baza osób i firm pomagająca w organizacji obozów ( które wspierają Akcję i jednocześnie
nie prowadzą działalności szkodliwej dla Dzikich Mazur). Wobec tego istnieje możliwość
zorganizowania dowozu zaopatrzenia z pobliskich sklepów, co znacznie ułatwia sprawy techniczne.

ZASADY ORGANIZACJI OBOZÓW.
Wszystkich zasad ekologicznego obozowania
będzie można nauczyć się na specjalnym,
praktycznym szkoleniu w sercu dzikich mazurRepublice Ściborskiej.

ZGŁOSZENIA. Udział w Akcji.
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ TYLKO DO
21.03.2015 NA ADRES: biegnący-wilk@post.pl. W
zgłoszeniu należy podać: nazwa środowiska,
wstępna ilość osób, dane kontaktowe, opis
drużyny. Akcja trwa od 1.07.2015 do 21.07.2015 –
proponowany termin organizacji obozów (2-3 tygodniowe). Każdy obóz realizuje swój niezależny
plan, jednak na udział w akcji przeznacza co najmniej 4 dni (Doskonała okazja na zwiad tematyczny,
wyjście na ,,chatki Robinsona itp. ) Akcja kończy się 3 dniowym zlotem w Republice Ściborskiej, który,
oprócz atrakcyjnego programu gwarantuje niepowtarzalną okazję do integracji harcerskich środowisk
z różnych organizacji i stron Polski.
Bazą akcji będzie Republika Ściborska. M.in. będzie też to miejsce obozowe dla wolontariuszy i Sztabu
Akcji.
W roku 2015 obozy harcerskie Akcji będą znajdować się na terenie: Lasy Skaliskie, Góry
Klewińskie, Góry Audyniskie, Piłackie Wzgórza, Puszcza Borecka.

PLAN DZIAŁAŃ NA 2015 ROK

21.03.2015 -12:00-ok.17:00 (Warszawa) Obowiązkowe spotkanie robocze
kadr obozów (tylko komendanci obozów i drużynowi) –- W programie m.in.: analiza Akcji 2014
(m.in. ogłoszenie tytułu najlepszego obozu), podział miejsc obozowych, opracowanie zasad i
programu tegorocznej Akcji.

1-3.05.2015 – obowiązkowy kurs
przygotowawczy do udziału w akcji
letniej –Profesjonalne szkolenie puszczańskie,
integracja kadr obozów (komendanci obozów,
drużynowi, kadry, zastępowi) – Republika Ściborska

1-21.07. 2015 – Akcja Dzikie Mazury
(obozy drużyn)
17-19.07.2015 – ZLOT AKCJI DZIKIE
MAZURY
I dzień (17.07.2015)– podsumowanie Akcji Dzikie Mazury + Jarmark Dzikich
Mazur (prezentacja dokonań poszczególnych obozów + program poświęcony Dzikim Mazurom –
m.in. pierwszy Zlot Ludzi Dzikich Mazur (spotkania z wyjątkowymi mieszkańcami krainy: artystami,
działaczami, fotografikami itp– elitą społeczną obszaru Dzikich Mazur).

II dzień (18.07.2015)- Konferencja Instruktorska „Ruch Puszczański w
Harcerstwie” ; Zajęcia dla harcerzy. Tytuł dnia: „być częścią przyrody”
do 8:00 warsztaty tropicielskie w Puszczy (wyprawy z przyrodnikami i ornitologami)
10-13:00 warsztaty związane z ogniem w puszczaństwie (rozpalanie starymi technikami, krąg ognia,
kuchnie polowe), otwarcie wystawy puszczańskiej,
13:00 – turniej indywidualny z rozpalania ognia (metoda świdra ogniowego, rozpalanie ognia z
kloca świerkowego),
16-20:00 spotkania z kilkoma niezwykłymi leśnymi ludźmi, w tym czasie dla harcerzy puszczańska,
integracyjna gra terenowa,
22:00 wieczorne ognisko.

III dzień (19.07.2015)- Konferencja Instruktorska „Ruch Puszczański w
Harcerstwie” .Tytuł dnia: „czerpanie z historii puszczaństwa”.
do 8:00warsztaty tropicielskie w Puszczy (wyprawy z przyrodnikami i ornitologami)
10-13:00 warsztaty związane z podstawowymi, tradycyjnymi narzędziami puszczańskimi
np.siekierą (także wystawa około 100 tradycyjnych siekier) – warsztaty z kowalem, fascynatem i
wytwórcą siekier, nóż – warsztaty z wytwórcą noży traperskich, łuk – warsztaty łucznicze, lina –
warsztaty dotyczące stosowania lin i węzłów
13:00 – traperski i puszczański turniej zespołowy ( na biegu zadania związane z siekierą, nożami,
łukami, oszczepami i innymi narzędziami traperskimi)
16-20:00 spotkania historyczne i prezentacje ( Wolne Harcerstwo, Krąg Czarnego Dębu, państwa
harcerskie w II RP),
22:00 wieczorne ognisko.

KOMENDA AKCJI DZIKIE MAZURY 2015

Dariusz Morsztyn- Biegnący Wilk (Wódz Naczelny HROŚ)

Andrzej Życzkowski- Ambitny Kaczka

tel. 0 604 29 29 97

(HROŚ Gołdap)

Joanna Bronka (ZHR Bydgoszcz)

Marta Dobrzyńska (ZHR Bydgoszcz)

phm. Mateusz Szmurło (ZHP Elbląg)

pwd. Krzysztof Czystaw (ZHP Elbląg)

Informacje o Akcji Dzikie mazury.
Strona Akcji na facebooku -> www.facebook.com/dzikiemazuryakcja
Strona internetowa Akcji ->www.dzikie-mazury.pl

