Trasa wycieczki: Ewangelicy i
filiponi
czas trwania: 3 godziny, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień
trudności: łatwa

Opis wycieczki
Rozpoczynamy naszą podróż przy śluzie Guzianka. Samochód możemy zostawić 200 metrów za śluzą w
kierunku na Wejsuny. Zwracając uwagę na przejeżdżające samochody podchodzimy pod śluzę, aby
zaobserwować działanie tego mającego już ponad 130 lat zabytku techniki.
Następnym naszym przystankiem jest miejscowość wypoczynkowa Piaski nad Jeziorem Bełdany. Miejscowość
założyli staroobrzędowcy, którzy przybyli na te tereny w początkach XIX wieku. Po wizycie nad jeziorem,
ewentualnej kąpieli i konsumpcji w barach czy restauracjach, możemy obejrzeć zachowany cmentarz filiponów.
Z Piasków jedziemy do miejscowości Wejsuny nad malowniczym jeziorem Wejsunek. Nad jeziora znajduje się
zabytkowy cmentarz ewangelicki z kwaterą żołnierską z I wojny światowej. We wsi mieści się także izba
regionalna oraz kościół ewangelicki z 1908 roku.
Podroż kończymy na cmentarzu staroobrzędowców we wsi Onufryjewo. Wieś nosi nazwę od imienia jej
założyciela Onufrego Jakowlewa. Obok cmentarza staroobrzędowców znajduje się także cmentarz ewangelicki.
Po zakończeniu zwiedzania powracamy do Wejsun, a stamtąd możemy się udać do Pisza lub Rucianego-Nidy.

Program wycieczki
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Ruciane-Nida
Śluza Guzianka
Śluza Guzianka - śluza komorowa w Rucianym-Nidzie
znajdująca się pomiędzy jeziorami Guzianka Mała i
Bełdany. Wybudowana w roku 1879. Umożliwia żeglugę
pomiędzy jeziorami ze względu na różnice ich poziomów
(ok 2m)

53°39'43"N 21°34'07"E | na mapie:A

Piaski to teraz wioska letniskowa nad Jeziorem Bełdany.
Niewiele osób wie, że powstała ona w latach 30. XIX
wieku, gdy na te tereny przybyli filiponi, sekta rosyjskich
staroobrzędowców, wyznawców metropolity Filipa,
uciekinierów przed prześladowaniami Iwana Groźnego. Po
ucieczce z Rosji dostali zgodę na osiedlenie się na terenie
Prus. Wykupili ziemię i zbudowali w okolicach dzisiejszego
Rucianego-Nidy jedenaście wiosek. Jedną z wiosek były
Piaski położone nad malowniczym Jeziorem Bełdany.
Dzisiaj nie ma wioski, są tylko ośrodki wypoczynkowe,
domki letniskowe, port jachtowy, bary i restauracje. Gdyby
ktoś szukał śladów dawnych mieszkańców, zauważyłby
małe zbiorowisko drzew pośród pola uprawnego. Jest to
dawny cmentarz staroobrzędowców, na którym obecnie
znajduje się jedna mogiła z charakterystycznym krzyżem.
Widać, że jeszcze ktoś o nią dba, pewnie nadal żyją
potomkowie pochowanej tam kobiety. Grób jest ogrodzony
i bardzo dobrze utrzymany.

53°41'02"N 21°35'09"E | na mapie:C

Piaski
Jezioro Bełdany
Jezioro Bełdany jest dużym jeziorem żeglownym na trasie
Ruciane-Nida - Mikołajki. Jest bardzo popularne i w sezonie
zatłoczone. Poprzez Śluzę Guzianka sąsiaduje z Jeziorem
Guzianka Mała, natomiast z drugiej strony z Jeziorem
Mikołajskim. Na jeziorze tym, które ma długość ponad 12
km, znajdują się trzy wyspy.

53°41'01"N 21°34'05"E | na mapie:B

Wejsuny
Jezioro Wejsunek
Jezioro Wejsunek jest małym jeziorem położonym w
Mazurskim Parku Krajobrazowym. Stanowi raj dla wędkarzy
ze względu na dużą ilość pomostów i miejsc połowowych.
W jeziorze można spotkać leszcze, sandacze, ale także liny.
We wsi Wejsuny, na terenie której leży jezioro, znajdują się
gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe i campingi.
Jest tu również zabytkowy kościół ewangelicki oraz Izba
Regionalna.

53°41'00"N 21°36'51"E | na mapie:D

Piaski
Tyle zostało po filiponach
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Wejsuny

Wejsuny

Zabytkowy cmentarz ewangelicki z
kwaterą wojenną

Kościół ewangelicki

Cmentarz malowniczo położony na jeziorem Wejsunek.
Rewaloryzację cmentarza przeprowadzono w 2008 roku
przy pomocy Instytutu Pamięci Narodowej. Znajduje się
tutaj kwatera wojenna z I wojny światowej z grobami
żołnierzy niemieckich i rosyjskich.

W Wejsunach w gminie Ruciane-Nida warto zobaczyć
ewangelicki kościół zbudowany w roku 1908, w stylu
neogotyckim. Obecnie kościół należy do parafii w Piszu.
Przed kościołem stoi pomnik poświęcony ofiarom I wojny
światowej.

53°41'18"N 21°37'10"E | na mapie:G
53°40'51"N 21°36'46"E | na mapie:E

Wejsuny
Izba Regionalna
We wsi Wejsuny w gminie Ruciane-Nida, w mazurskiej
chacie ma swoją siedzibę Izba Regionalna. Są tam
zgromadzone w formie eksponatów niegdyś używane
przedmioty codziennego użytku. Izbę w sezonie
turystycznym można zwiedzać od wtorku do niedzieli w
godzinach od 10 do 16.

53°41'07"N 21°37'04"E | na mapie:F

Onufryjewo
Cmentarz staroobrzędowców
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Onufryjewo to mała wioska w gminie Ruciane-Nida,
założona około 1830 roku przez Onufrego Jakowlewa przywódcę odłamu prawosławia, starowierców.
Staroobrzędowcy (zwani też filiponami), osiedlili się na tych
ziemiach w wyniku prześladowań po rozłamie w Kościele
prawosławnym. Była to pierwsza wioska założona przez ten
odłam na terenie Mazur. Inne to między innymi: Wojnowo,
Gałkowo, Iwanowo.
Na skraju lasu, za wsią znajduje się czynny do dzisiaj
cmentarz staroobrzędowców, a obok niego niewielki,
zaniedbany cmentarz ewangelicki.

53°41'34"N 21°35'53"E | na mapie:H
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