Trasa wycieczki: Zabytki i przyroda
Rucianego
czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności:
bardzo łatwa

Opis wycieczki
Trasa prowadzi przez Ruciane jedną z dzielnic Rucianego-Nidy. Miasteczko powstało z połączenia trzech
miejscowości Rucianego, Nidy i Guzianki. Trasę pieszą rozpoczynamy od zabytkowego cmentarza
ewangelickiego, na którym znajduje się kwatera żołnierzy niemieckich i rosyjskich z czasów I wojny światowej,
następnie przechodzimy do kościoła MB Ostrobramskiej.
Po zwiedzeniu kościoła mamy przed sobą najdłuższy odcinek pieszy (ok 1km), docieramy do centrum Rucianego,
do kolejowej wieży ciśnień stojącej przy torach prowadzących z Pisza do Olsztyna. Po drugiej stronie
zatrzymujemy się w porcie "U Faryja" nad jeziorem Guzianka Wielka. Możemy tutaj zjeść posiłek i skorzystać z
możliwości wypłynięcia na krótki rejs wycieczkowy po jeziorach Guzianka Wielka i Guzianka Mała.
Po odpoczynku przechodzimy do położonej nieopodal zabytkowej fabryki nasion. Zwiedzanie fabryki musimy
wcześniej ustalić z dyrekcją. Wycieczkę kończymy przy bunkrach węzła obronnego Ruciane-Guzianka
znajdujących się po obu stronach torów.

Program wycieczki
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Ruciane-Nida
Zabytkowy cmentarz z kwaterą
wojenną (1914-18)
Ruciane-Nida to malownicze miasteczko leżące w
Mazurskim Parku Krajobrazowym nad Jeziorem Nidzkim. W
lesie za miastem znajduje się pięknie położony i dobrze
utrzymany, stary cmentarz ewangelicki z zabytkowymi
nagrobkami i zabytkową kapliczką cmentarną. Na terenie
cmentarza mieści się kwatera żołnierzy, którzy zginęli
podczas I wojny światowej. Pochowanych jest tam 37
żołnierzy niemieckich i 6 rosyjskich.

Na trasie kolejowej łączącej Olsztyn z Ełkiem, w RucianymNidzie, stoi zbudowana z cegły, XIX-wieczna kolejowa
wieża ciśnień.

53°38'52"N 21°33'55"E | na mapie:C

53°39'19"N 21°33'30"E | na mapie:A

Ruciane-Nida
Port "U Faryja"

Ruciane-Nida
Kościół MB Ostrobramskiej (1905)

Port "U Faryja" zlokalizowany jest nad jeziorem Guzianka
Wielka. Zapewnia wszelkie usługi związane z żeglarstwem.
Znajduje się tam także tawerna "Pod Kotwicą". Z portu
możemy wyruszyć statkami wycieczkowymi "na podbój"
jezior mazurskich. Do dyspozycji turystów są duże statki
pasażerskie oraz mały, drewniany, podobny do łodzi
wikingów stateczek "Bąbel", którym możemy udać się "na
spacer" po Jeziorze Nidzkim, Guziance Wielkiej i Guziance
Małej.

Kościół MB Ostrobramskiej (1905).
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Ruciane-Nida
Ruciane-Nida
Kolejowa wieża ciśnień

Jezioro Guzianka Wielka
Guzianka Wielka jest niewielkim, malowniczym jeziorem
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leżącym w całości w granicach Rucianego-Nidy. Pełni ono
rolę łącznika pomiędzy jeziorem Nidzkim i jeziorem
Bełdany, z którym jest połączone poprzez jezioro Guzianka
Mała i śluzę Guzianka. Z jeziorem Nidzkim ma połączenie
przez kanał Nidzki pod mostem drogowym i kolejowym.
Nad Guzianką Wielką znajduje się wysunięta najdalej na
południe przystań Żeglugi Mazurskiej, skąd odpływają
statki turystyczne do Mikołajek i Giżycka oraz odbywają się
rejsy spacerowe po jeziorze Nidzkim. Jezioro otoczone jest
także kilkoma ośrodkami wypoczynkowymi.

53°38'49"N 21°34'13"E | na mapie:E

Ruciane-Nida
Bunkry węzła obronnego RucianeGuzianka
Budowane od 1898 roku umocnienia węzła obronnego
miały za zadanie obronę dwóch mostów drogowych oraz
mostu kolejowego. Współcześnie można obejrzeć bunkierwieżę CKM przy jeziorze Nidzkim oraz bunkier przy śluzie
Guzianka. Punkty obronne w Rucianem-Nidzie były tylko
małym fragmentem umocnień powstałych dla obrony Prus
Wschodnich. Bunkry mają wymiary 6x9 metrów, wysokość
9 metrów, grubość ścian 1,5 metra. Bunkier (blokhauz)
przy moście kolejowym ma 4 piętra, natomiast przy śluzie
3.
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Ruciane-Nida
Fabryka nasion
Przy wjeździe do Rucianego drogą krajową nr 58 od strony
Pisza znajduje się ciekawe miejsce - bardzo nietypowy
zakład przemysłowy. To zabytkowa, bo pochodząca z 1890
r.wyłuszczarnia nasion. W sztucznych warunkach dokonuje
się tutaj "otwierania" szyszek drzew iglastych w celu
pozyskania kryjących się w nich nasion. Szyszki poddawane
są podsuszaniu, a następnie łuszczeniu w temperaturze 5065&deg;C. Ciepła w tym procesie dostarczają spalane
szyszki wcześniej wyłuszczone. W kompleksie świetnie
utrzymanych drewnianych budynków wyróżnia się atrakcja
- stojący blisko drogi prawdziwy kolos, magazyn o czterech
kondygnacjach mogący pomieścić do 180 ton szyszek,
warto go zobaczyć. Do 1,5 kg nasion otrzymuje się ze 100
kg szyszek sosnowych. Uzyskane z nich sadzonki pozwolą
na posadzenie 8 ha nowego sosnowego boru. Znacznie
wydajniejszy jest modrzew, z którego z identycznej masy
szyszek można uzyskać dwukrotnie więcej nasion i obsadzić
do 40 ha leśnej powierzchni. Wyłuszczarnię nasion można
zwiedzać wyłącznie za zgodą właściciela - Nadleśnictwa
Maskulińskie, którego siedziba mieści się w RucianemNidzie przy ul. Rybackiej 1, tel. 0-87-424-26-00.
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Zdjęcia dodane przez (w kolejności): km_nida, , km_nida,
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Trasa dodana przez: km_nida
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