Trasa wycieczki: Staroobrzędowcy.
Co po nich pozostało?
czas trwania: 5 godzin, typ: samochodowa, liczba miejsc: 8, stopień
trudności: średnia

Opis wycieczki
Staroobrzędowcy to odłam rosyjskiego prawosławia, który po reformie cerkwi zmuszony był uciekać z Rosji
przed prześladowaniami. Część z nich na początku lat 30-tych XIX wieku osiedliła się na terenie Prus, w okolicy
Rucianego-Nidy. Przybysze wykupili ziemię i założyli 11 wsi.
Głównym ośrodkiem kultury starowierskiej było Wojnowo, zbudowano tutaj klasztor i molennę (dom
modlitwy). Część staroobrzędowców nawróciła się na prawosławie i zbudowała tu piękną drewnianą cerkiew.
Bardzo ładną wioską, która zachowała klimat i typową drewnianą zabudowę jest Gałkowo. Znajduje się tutaj
stadnina koni i elegancka restauracja. Obecnie po staroobrzędowcach pozostały tylko cmentarze na których z
daleka błyszczą w słońcu białe charakterystyczne krzyże.
Trasa, którą proponujemy miejscami jest dosyć trudna, ponieważ niektóre drogi nie należą do najlepszych. W
normalne letnie dni nie ma jednak problemu z dostaniem się do poszczegolnych punktów trasy. Ewentualny
nocleg i wyżywienie można załatwić w klasztorze w Wojnowie, w Gałkowie w restauracji, a także w licznych
gospodarstwach agroturystycznych. Jezioro Duś, nad którym znajduje się klasztor leży na szlaku kajakowym
rzeki Krutyni.

Program wycieczki
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Wojnowo

roku. Molenna służy do dziś mieszkającym w okolicy
potomkom uchodźców religijnych z Rosji.

Żeński klasztor staroobrzędowców
(XIX w.)

53°39'57"N 21°28'45"E | na mapie:C

Żeński klasztor staroobrzędowców (XIX w.).

53°39'19"N 21°27'49"E | na mapie:A

Wojnowo
Jezioro Duś
Małe, urokliwe Jezioro Duś leży na szlaku kajakowym rzeki
Krutyni. Płynąc kajakiem, warto zboczyć nieco ze szlaku i
wpłynąć na wody jeziora w okolicy wsi Wojnowo. Nad jego
brzegiem znajduje się klasztor i stary cmentarz
staroobrzędowców.

53°39'34"N 21°27'51"E | na mapie:B

Wojnowo
Drewniana cerkiew (1922–1927)
Drewniana cerkiew (1922-1927).
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Wojnowo
Molenna starowierców
W Wojnowie, w gminie Ruciane-Nida znajduje się molenna
staroobrzędowców z 1921. Jest murowana i na pierwszy
rzut oka przypomina kościół ewangelicki. Molenna została
zbudowana na miejscu starszej, spalonej w tym samym
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W latach 30. XIX wieku na tereny Prus Wschodnich przybyli
rosyjscy uchodźcy religijni -staroobrzędowcy, nazywani
także starowiercami, filiponami czy raskolnikami. Do dziś
społeczność ich potomków w Polsce wynosi około 2000.
Jedną ze wsi, którą założyli staroobrzędowcy jest Gałkowo
w gminie Ruciane-Nida. Wyróżnia ją drewniana zabudowa
oraz cmentarz z charakterystycznymi krzyżami.

53°41'32"N 21°28'15"E | na mapie:F

Iwanowo

Ładne Pole

Cmentarz staroobrzędowców

Cmentarz staroobrzędowców

Iwanowo to ostatnia z jedenastu wsi założonych na
Mazurach przez przybyłych z Rosji staroobrzędowców.
Ziemię pod wieś wykupili w 1840 roku. Obecnie nie
pozostało ich zbyt wielu. W Iwanowie, przy drodze
Gałkowo - Wojnowo, na małym wzgórku, pozostał mały,
wiejski cmentarzyk z dwoma charakterystycznymi krzyżami
i kilkoma starymi grobami.

Ładne Pole to wieś niedaleko Rucianego-Nidy, założona w
XIX wieku przez staroobrzędowców, stanowiących odłam
prawosławia, którzy zbiegli z Rosji przed prześladowaniami.
Obecnie na terenie Warmii i Mazur zostało ich niewielu. Na
cmentarzu znajdują się charakterystyczne nagrobki i
drewniane krzyże.
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Osiniak-Piotrowo
Gałkowo

Cmentarz staroobrzedowców

Zabytkowy układ wsi z XIX wieku
Osiniak-Piotrowo to wioska w gminie Ruciane-Nida
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założona w 1834 roku przez staroobrzędowców.
Staroobrzędowcy to odłam prawosławia, którzy zbiegli z
Rosji przed prześladowaniami. Nie zgodzili się na reformę
cerkwi prawosławnej w XVIII wieku. Nazywani byli także
starowiercami lub filiponami. Po przybyciu na teren Prus,
gdzie uzyskali zgodę na osiedlenie, wykarczowali puszczę i
zbudowali 11 wsi. Centrum ich życia religijnego znajdowało
się w Wojnowie, gdzie zbudowali klasztor i molennę.
Obecnie pozostało ich niewielu, a o ich historii
przypominają cmentarze z charakterystycznymi krzyżami.
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