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Wstęp 

 

W ramach prac związanych z opracowaniem tytułowego zagadnienia wykonano 

kwerendę archiwalną i biblioteczną.  

Podczas kwerendy skorzystano z materiałów znajdujących się w: Archiwum 

Państwowym w Olsztynie, Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie 

Delegatura w Ełku, Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy  

w Olsztynie oraz archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Wykorzystano 

również mapę archiwalną z 1868 r. znajdującą się w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin.  

Kwerendę uzupełniono o źródła internetowe, skorzystano także z informacji 

uzyskanych od byłego dyrektora tartaku. Pełen wykaz wykorzystanych materiałów 

zaprezentowano na końcu opracowania (zob. bibliografia). 

 

Ruciane 

Ruciane jeszcze w drugiej połowie XIX w. (1868 r., wówczas pod nazwą Rudczanny) 

było osadą, gdzie przy przeprawie mostowej pomiędzy jeziorami Guzianka Wielka i Nidzkim 

istniał tylko jeden murowany budynek należący do nadleśnictwa. Teren, gdzie w kolejnych 

latach powstał tartak, budynki kolejowe i inne, porastały wówczas lasy Puszczy Piskiej.  

Przez wieś przebiegała zmodernizowana w latach 1866-1869 droga z Ukty do Pisza. Późniejsza 

ul. Mazurska (po jej wschodniej stronie powstał tartak) była w tym czasie drogą leśną 

prowadzącą do Guzianki1. Rozwój osadzie przyniosło wybudowanie w 1884 r. linii kolejowej 

biegnącej przez Ruciane, na trasie Szczytno-Spychowo-Ruciane-Pisz (jako odcinek trasy 

Olsztyn - Ełk), a następnie realizacja połączenia Mrągowo-Ruciane w 1898 r.2 W Piszu powstał 

wówczas węzeł komunikacyjny – kolejowy, drogowy i wodny, oparty o szlak jezior mazurskich 

(w Rucianem funkcjonowała przystań dla statków pasażerskich). Miejscowość zaczęli 

odwiedzać turyści. Powstał wówczas kurhaus, a wkrótce przedsiębiorstwa branży drzewnej – 

tartaki i wyłuszczarnia nasion (1890-1892, zmodernizowana w 1934 r.).  

Do 1898 r. Ruciane, jako siedziba leśnictwa, była kolonią Guzianki, a od 1899 r. stała się 

odrębną jednostkę administracyjną. Na przełomie XIX/XX w. wybudowano w Rucianem 

szkołę.  

Na początku XX w. (do 1902 r.) w Rucianem i najbliższej okolicy wzniesiono 

umocnienia wojskowe w ramach Pozycji Jezior Mazurskich (Masurische Seenstellung), które 

utworzyły węzeł oporu Ruciane – Guzianka. W większości istnieją one do dziś, w tym dwie 

betonowe wieże ckm, w sąsiedztwie mostu kolejowego3. Fortyfikacje te zostały  

z powodzeniem wykorzystane przez oddziały niemieckie w walce podczas I wojny światowej 

 
1 Na podstawie mapy z 1868 r. znajdującej się w zbiorach Staatsbibliothek zu Berlin, sygn. SBB-IIIC-Kart-N 729-

Blatt 1003 von 1868. 
2 A. Piątkowski, Kolej Wschodnia w latach 1842 – 1880. Z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu 

Wschodnim, Olsztyn 1996, s. 166, 168. 
3 W Rucianem wzniesiono także dwa baraki dla skoszarowania żołnierzy (przekształcone, istniejące do dziś), oraz 

baterię przewoźnych dział pancernych i schrony piechoty. Zob. A. Płoski, Inwentaryzacja zespołów umocnień 

wojskowych (pochodzących z okresu 1900 – 1944), wchodzących w skład Szczycieńskiej Pozycji Leśnej  

i Pozycji Jezior Mazurskich, z terenu województwa Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2005, archiwum 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział terenowy w Olsztynie.  
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na przełomie 1914/1915 roku. Jednostki niemieckie powstrzymały wówczas Rosjan, którzy 

podczas pobytu w Rucianem zajęli willę Andersa - właściciela istniejącego już wówczas 

tartaku. Miasteczko ucierpiało podczas walk - zniszczone zostały mosty i zabudowania  

m.in. sąsiadujący z tartakiem Kurhaus Siegmund. Odbudowana i rozwijająca się w kolejnych 

latach miejscowość stała się jednym z najpopularniejszych kurortów turystycznych  

na Mazurach, odwiedzanych rocznie przez ok. 12 tys. turystów. Od lat 30. działał w pobliżu 

miejscowości znany ośrodek wypoczynkowy. 

 

Tartak Richarda Andersa 

Lata 70. i 80. XIX w. to okres, gdy  dynamicznie rozwijał się nowoczesny, oparty  

na maszynie parowej, przemysł drzewny. Tak samo działo się na obszarze dawnej prowincji 

wschodniopruskiej. Korzystnie na rozwój tej gałęzi przemysłu wpłynęła rozbudowa linii 

kolejowych i dostęp do surowca, w przypadku Rucianego, pochodzącego z Puszczy Piskiej. 

Wkrótce miejscowość stała się znana w Niemczech i Europie z prężnie działającego 

przedsiębiorstwa, której głównym zakładem był tartak w Rucianem, zarządzany  

przez Richarda Andersa. 

 

Reprodukcja : https://www.richd-anders.pl/o-firmie.html 

 

Richard Anders (ur. 22.03. 1856 w Węgorzewie4- zm. 19.01.1934)  był najmłodszym 

spośród dwanaściorga dzieci duchownego ewangelickiego Jan Fryderyka i Berty z domu 

Harder. Ukończył gimnazjum w Kętrzynie. Do zawodu kupca w branży drzewnej przyuczał się 

w Królewcu w firmie C. Gebauhr. W 1890 r. ożenił się z Lydią Eberhard. Z tego związku 

urodziło się dwóch synów: Heinz (1891) i Georg (1894). 

 
4 E. Baginski podaje, że R. Anders urodził się w Rynie. Zob.  E. Baginski, Das Holz-Imperium Richard Anders – 

ein Stück Ortelsburger Geschichte, [w:] Ortelsburger Heimatbote, 2005, s. 188. 

https://www.richd-anders.pl/o-firmie.html
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W 1882 r. R. Anders wydzierżawił tartak w Spychowie (pow. szczycieński), a rok później 

przeniósł się do Rucianego5. W 1900 r. zakupił w Rucianem niewielki, działający tartak, 

należący do Emila Lehmanna. W 1901 r. tartak został rozbudowany o nowe budynki, w tym 

dużą halę traków, która została wyposażona w nowoczesne urządzenia produkcji szwedzkiej6. 

Zakład wyposażono w traki pionowe napędzane lokomobilą (maszyną parową),  

a zaopatrywany był w surowiec drzewny spławiany wprost do tartaku systemem kanałów  

i jezior mazurskich. Tartak zaliczał się wówczas do najnowocześniejszych tego typu 

przedsiębiorstw w całych Niemczach.  

W literaturze podawana jest także informacja, iż R. Anders – po przeprowadzce  

do Rucianego w 1883 r. - wydzierżawił i kupił parcelę od nadleśnictwa, a w 1889 r. tartak  

od E. Lehmana, który rozbudował w kolejnych latach7. Należy jednak zauważyć,  

iż w zachowanych w Archiwum Państwowym w Olsztynie księgach gruntowych widnieje 

zapis, że R. Anders kupił od rodziny Lehmann (Emila z Guzianki i Maxa z Giżycka) grunty  

w latach 1903 - 1904 r.8 W dokumentach nie wskazano, czy z tartakiem, ale sądząc po kwocie 

(kilka tysięcy marek) prawdopodobnie tak. W 1906 r. określany jest już w tychże dokumentach 

jako właściciel tartaku parowego w Rucianem. Informacje te, w zestawieniu z datą umieszczoną 

na róży wiatrów wieży ciśnień w tartaku (1904), pozwalają przypuszczać, iż tartak powstał 

właśnie w tym roku (na pewno więc w okresie 1901-1904). Stary tartak był obiektem 

niewielkim, jednak przy jego modernizacji wkomponowano część istniejącej zabudowy  

w nowy układ budynków i ciąg technologiczny.  

Na przełomie XIX i XX w. R. Anders inwestował również w budowę tartaku i zakład 

przetwórstwa drewna w Szczytnie (fabryka listew i galanterii drewnianej). W mieście tym 

pierwsze grunty kupił w 1887 r. Budynki przemysłowe projektowali tu dla niego lokalni 

architekci ze Szczytna: Otto Mett i Paul C. Reiss9. Poprzez dające się zauważyć analogie 

pomiędzy budynkami w Szczytnie i Rucianem (np. bryła, dekoracje elewacji), ten sam czas 

budowy (1904 r.), możemy postawić tezę, iż zaprojektowali oni także dla R. Andersa tartak  

w Rucianem (O. Mett?).  

Na przełomie XIX/XX w. w Rucianem istniały również tartaki należące do O. Schillera  

i F. Ulricha (ten po wschodniej stronie ul. Mazurskiej). Wspomniany E. Lehman użytkował  

w tym czasie tartak w Guziance10. Na początku XX w. tartaki w Rucianem  

 
5 Tamże. 
6 Inspiracją do nowoczesnego wyposażenia tartaku miały być zagraniczne wyjazdy R. Andersa do Paryża  

na wystawę światową i do Szwecji. Zob. G. Anders, Gewerbliche Wirtschaft – Holz Industrie,  [w:] P. Glaβ, Der 

Kreis Sensburg,  Würzburg 1960, s. 243. E. Baginski podaje, że nowy tartak powstał na przełomie.  

Zob. E. Baginski, op. cit., s. 189. 
7 I. Liżewska, Richard Anders – przedsiębiorca i fabrykant w Szczytnie, Rocznik Mazurski, Tom XII/2008, s. 45 

(za E. Baginskim); B. Pawlicki, Król drewna Richard Anders, [w:] Księga Puszczy Piskiej, Dąbrówno 218, s. 266-

271. 
8 Archiwum Państwowe w Olsztynie (dalej APO), Grundbuch (Rudczanny - Niedersee), sygn. 1295. W 1894 r.  

R. Anders kupił dzierżawiona parcelę od Lasów Państwowych. W kolejnych latach nadal inwestował w Rucianem, 

w tym kupował kolejne gruntów np. od Otto Metta, który projektował dla niego m.in. budynki przemysłowe  

w Szczytnie. 
9 Projekty znajdujące się w Archiwum Państwowym w Olsztynie opublikowane w: I. Liżewska, op. cit., s. 50-53. 

Znane są także zdjęcia archiwalne budynków przemysłowych wzniesionych w Szczytnie. 
10 Zob. APO, Dyrekcja Kolei w Królewcu, sygn. 397/2806 (informacje z 1892 i 1907 r.). 
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i sąsiedniej Guziance znalazły się w posiadaniu R. Andersa. Oba te zakłady (Ruciane  

i Guzianka) produkowały ponad 50 000 m3 drewna rocznie11. 

R. Anders określany był przez mu współczesnych mianem „wschodniopruskiego króla 

drewna”. Pełnił on funkcję przewodniczącego Związku Wschodniopruskich Tartaków (Vereins 

Ostpreussischer Sägewerke) oraz Związku Wschodniopruskich Handlarzy Drewnem  

i Właścicieli Tartaków (Vereins Ostdeutscher Holzhändler und Sägewerke)12. Posiadał zakłady 

w wielu miejscowościach dawnych Prus Wschodnich, m.in. w Rucianem, Szczytnie, 

Szymonkach, Królewcu i innych. Założył także przedstawicielstwa swych firm w Berlinie  

i Duisburgu. Posiadał również młyn i elektrownię. Jego spółka zaliczała się do największych 

płatników podatku w całej prowincji wschodniopruskiej. Dla pracowników tartaku wybudował 

w Rucianem osiedle robotnicze (Dybówek), a dla siebie i rodziny dwie wille mieszkalne - obie 

zachowane do dziś przy ul. Dworcowej 8c (190713) i Mazurskiej 4 (lata 20.). Inwestował 

(budował) także w nieruchomości w Szczytnie. 

 

 

Druki firmowego tartaków R. Andersa z wykazem tartaków działających w ramach macierzystej firmy  

w Rucianem  (1925, na dole 1927). Reprodukcja z: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Magistrat Szczytno 

(Ortelsburg), sygn.  268/377-378 

 

 
11 G. Anders, Die Holzindustrie, [w:] E. J. Guttzeit, Der Kreis Johannisburg. Ein ostpreussisches Heimatbuch, 

Würzburg 1964, s. 180 – 181. 
12 W. Buxa, Bilder aus Ostpreussen: über 500 Fotos vom Leben wie es damals war,  Augsburg 1990, s. 123. 
13 Datę budowy willi podaje się (np. w dokumentacji konserwatorskiej) za datą znajdującą się wewnątrz budynku, 

na jednym ze słupków schodów („AD. 1907”). Należy jednak zwrócić uwagę, iż na zdjęciu archiwalnym  

z ok. 1896 r. budynek już istnieje, co stanowić może przesłankę do przesunięcia daty jego powstania na koniec 

XIX w. Zob. zdjęcie archiwalne w: W. Kujawski, Puszcza Piska. Szlak wodny, Olsztyn 2018, s. 36. 
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Pierwsza wojna światowa nie przyniosła większych zniszczeń w obrębie tartaku, który  

na początku lat 20. XX w. został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  

i był systematycznie rozbudowywany, aż do lat 30. XX w. Na początku lat 20. XX w.,  

w północnej części rozległej parceli tartacznej, wzniesiono budynek mieszkalny  

i gospodarczy (wykorzystywany m.in. jako garaż i stajnia), które zostały przeznaczone  

dla  Georga Andersa (ob. ul. Mazurska 4). Do 1945r. był to budynek jednorodzinny. Heinz 

Anders zamieszkał w Szczytnie. Zakłady Andersów odczuły negatywne skutki kryzysu 

gospodarczego lat 30.14. 

R. Anders zmarł 19 stycznia 1934 r. Pochowany został na miejscowym cmentarzy  

(ob. przy ul. Cichej, kamień nagrobny zachowany). Na pogrzeb przyjechali przedstawiciele 

władz państwowych z Berlina i Królewca. R. Anders był nie tylko dobrym przedsiębiorcą,  

ale również znanym filantropem. Założył m.in. park w Szczytne i Rucianem, wspomógł 

budowę kościoła w Rucianem oraz ufundował kaplicę na tutejszym cmentarzu. 

 

Tartak w Rucianem przed 1945 r.  Widoczna hala traków (elewacja zachodnia) oraz komin 

kotłowni. Reprodukcja z: W. Buxa, Bilder aus Ostpreussen: über 500 Fotos vom Leben wie es 

damals war, Augsburg 1990, s. 123 

 
14 G. Anders, op. cit., s. 180 – 181 

http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=698021392&searchurl=an%3DBuxa%26ph%3D2%26tn%3DBilder%2BAus%2BOstpreussen%26sortby%3D3
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=698021392&searchurl=an%3DBuxa%26ph%3D2%26tn%3DBilder%2BAus%2BOstpreussen%26sortby%3D3


7 
 

    

Tartak w Rucianem przed 1945 r. Po lewej wnętrze hali traków, po prawej odbiór wyrobów 

gotowych (od strony elewacji zachodniej). 

Reprodukcja z: W. Buxa, Bilder aus Ostpreussen: über 500 Fotos vom Leben wie es damals 

war, Augsburg 1990, s. 123 

 

Po śmierci R. Andersa firmę przejęli jego synowie – Georg w Rucianem i Heinz  

w Szczytnie. Należący do nich koncern przemysłowy do 1945 r. tworzyło pięć oddziałów,  

w skład których wchodziły nie tylko tartaki i zakłady branży drzewnej, ale również cegielnia,  

i elektrownia w Linkehnen (ob. na terenie Obwodu Kaliningradzkiego). Głównym zakładem 

przedsiębiorstwa pozostawał tartak w Rucianem, znany nie tylko w Niemczech, ale także  

w sąsiednich krajach, do których eksportował swoje wyroby (np. Szwecja, Finlandia , Rosja, 

Polska, kraje bałtyckie). 

W 1939 r. - roku w Rucianem mieszkało 772 mieszkańców. W okresie drugiej wojny 

światowej w firmach rodziny Anders częściowo zmieniono profil produkcji dostosowany  

do potrzeb armii niemieckiej. Drewno importowano wówczas także z Rosji (do 1941 r.) oraz 

Szwecji (jeszcze w 1944 r.). W latach wojny w tartaku w Rucianem pracowali jeńcy radzieccy, 

mieszkający w pobliskich barakach15.  

 

 
15 J. Śliwiński, Z dziejów Rucianego-Nidy i okolic, Olsztyn 1993, s. 185. 

http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=698021392&searchurl=an%3DBuxa%26ph%3D2%26tn%3DBilder%2BAus%2BOstpreussen%26sortby%3D3
http://www.abebooks.de/servlet/BookDetailsPL?bi=698021392&searchurl=an%3DBuxa%26ph%3D2%26tn%3DBilder%2BAus%2BOstpreussen%26sortby%3D3
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Tartak w okresie międzywojennym. W głębi hala traków (elewacja zachodnia). Widoczne: plac 

składowy, szyny kolejki wąskotorowej oraz oświetlenie elektryczne. Reprodukcja z: 

http://kreissensburg.de/niedersee_text.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartak ok.  1936 r. (elewacja wschodnia). Reprodukcja z: E. Baginski, Das Holz-Imperium Richard 

Anders – ein Stück Ortelsburger Geschichte, [w:] Ortelsburger Heimatbote, 2005, s. 192 

http://kreissensburg.de/niedersee_text.html
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Mapy Rucianego ukazujące zespół zabudowy tartaku R. Andersa z prowadzącą do niego bocznicą 

kolejową – po lewej mapa z 1921 r. (pomiary z 1914/1919), po prawej – z 1944 r. Na północ od tartaku 

Andersa widoczny kanał transportowy (obecnie zachowany szczątkowo) prowadzący z jeziora 

Guzianka Wielka do drugiego tartaku, zlokalizowanego po zachodniej stronie ob. ul. Mazurskiej.  

Reprodukcja map z: 

http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/025K_TK25/2395_Rudschanny_1921_300dpi_AM

PG.jpg;   http://amzpbig.com/maps/025_TK25/2395_Niedersee_1944.jpg 

 

Schematyczny plan tartaku R. Andersa, opracowany w 1937 r. Widoczny brak oznaczonego basenu i 

kanału transportowego prowadzącego do tartaku. Oznaczony kanał prowadził do innego tartaku (po 

zachodniej stronie ob. ul. Mazurskiej).  

Reprodukcja z: https://polska-org.pl/9270833,foto.html?idEntity=8972228 

http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/025K_TK25/2395_Rudschanny_1921_300dpi_AMPG.jpg
http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/025K_TK25/2395_Rudschanny_1921_300dpi_AMPG.jpg
http://amzpbig.com/maps/025_TK25/2395_Niedersee_1944.jpg
https://polska-org.pl/9270833,foto.html?idEntity=8972228
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Heinz Anders zmarł w 1945 r., jego brat Georg przeżył ucieczkę z Prus Wschodnich  

i już w 1946 r. uruchomił firmę drzewną w Hamburgu i Berlinie. W latach 60. opublikował 

m.in. dwa artykułu opisujące historię firmy rodzinnej (zob. bibliografia). Zmarł w 1969 r. 

Obecnie tradycje rodzinne w przemyśle drzewnym są kontynuowane, także na terenie Polski 

(Kańczuga, woj. podkarpackie), gdzie od 1994 r. działa Firma Richd. ANDERS Polska16. 

 

Koniec wojny – nowy etap w dziejach tartaku 

Armia Czerwona zdobyła Ruciane 27 stycznia 1945 r. Na skutek walk w miejscowości 

spłonęły liczne zabudowania. Tylko kilka budynków nadawało się do zamieszkania. 

Zniszczone zostały mosty oraz dworzec. Wkrótce żołnierze radzieccy zdemontowali tory 

i rozpoczęli usuwanie wyposażenia z zakładów przemysłowych.  Jak wspominał jeden  

z członków polskiej grupy operacyjnej Ministerstwa Przemysłu, inwentaryzującej zakłady 

przemysłowe i podejmującej działania zmierzające do ich przejęcia (późniejszy kierownik 

tartaku Bronisław Adamczewski), oba tartaki w Rucianem w 1945 r. były „całkowicie 

pozbawione maszyn i urządzeń”17. Wskazuje to, iż tartak Andersa spotkał ten sam los, który 

spotkał większość zakładów przemysłowych regionu po wkroczeniu wojsk radzieckich, tj. jego 

wyposażenie techniczne zostało zabrane i wywiezione w głąb ZSRR. W nowym Okręgu 

Mazurskim władza oficjalnie przekazana została w ręce polskie 23.05.1945 r. Do 1948 r. 

przywrócono połączenia kolejowe w Rucienem. 

Budynki tartaczne i towarzyszące im wille mieszkalne przetrwały wojnę. Dawny tartak  

R. Andersa został formalnie upaństwowiony i przekazany początkowo Lasom Państwowym  

w 1946 r. (Państwowy Tartak Rudczany Nr 2)18. Podjęto decyzję o wznowieniu działalności 

tartaku. Prace remontowe i przygotowawcze trwały w latach 1948 – 1952. Odbudowę tartaku 

nadzorował Centralny Zarząd Przemysłu Leśnego (Rejon w Ełku). Urządzenia sprowadzono 

m.in. z Fabryki Obrabiarek do Drzewa w Bydgoszczy (traki i piły trakowe), zakupiono również 

transporter łańcuchowy. Na stanie zakładu w 1952 r. były także dwa kotły i maszyna parowa19. 

Odbudową początkowo kierował inż. Styks, dokończył inż. Pawlak. W kwietniu 1952 r. 

ponownie uruchomiono tartak. W pierwszym okresie zatrudniano w nim 50 osób. Pierwszym 

kierownikiem został Surawski, następnie inż. Zarachowicz, a w latach 1958-1980 Bronisław 

Adamczewski (także jako dyrektor). Na przełomie lat 50./60. zakład nosił nazwę „Tartak 

Przemysłu Leśnego Nr 28 w Rucianem” i podlegał pod Rejon Przemysłu Leśnego w 

Olsztynie)20. W tartaku przecierano drewno (m.in. iglaste i dębowe), produkując m.in. tarcicę, 

elementy opakowań, a także listwy (te w części na eksport)21. Surowiec (drewno) dostarczano 

koleją (na terenie tartaku funkcjonowała bocznica), drogą wodną i lądową. Tartak uruchomiono 

jako czterotrakowy, z nowoczesnymi obrabiarkami, suszarnią, mechaniczną sortownią tarcicy 

oraz wodną sortownią kłód.  Przeprowadzona kwerenda wskazuje, iż basen rozdzielczy oraz 

prowadzący do niego kanał, w obecnej formie, powstały w okresie prac związanych  

z odbudową tartaku po 1945 r. Istniejący w okresie międzywojennym kanał transportowy 

(biegnący w sąsiedztwie tartaku Andersa) związany był z funkcjonowaniem innego tartaku, 

 
16 Zob. https://www.richd-anders.pl/  
17 R. Śliwiński, op. cit., 76. Jak wspominał na terenie tartaku znajdowały się w 1945 r. pozostawione znaczne ilości 

tarcicy. 
18 APO, Wojewódzka Komisja ds. Upaństwowienia Przedsiębiorstw, sygn. 520/558. 
19 APO, Centralny Zarząd Przemysłu Leśnego, sygn. 519/208, 213. 
20 B. Adamczewski, Tartaki i niezaprzeczalny urok Rucianego, [w:] R. Ślwiński, op. cit., s. 262 (wyd. I). O tartaku 

zob. więcej w tejże publikacji na s. 258-263. 
21 Zob. APO, Narodowy Bank Polski Oddział Pisz, Tartak Przemysłu Leśnego w Rucianem, sygn. 3134/42, 75, 

80 

https://www.richd-anders.pl/
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zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Mazurskiej. Obecnie kanał ten nie istnieje, ale 

pozostaje czytelny w terenie. 

 

 
 

Tartak w Rucianem w 1947 r. Widok od wschodu. Po prawej hala traków, po lewej (budynek z dachem 

wielospadowym) magazyn kory, rozebrany w późniejszym okresie. 

Reprodukcja z:  https://fotopolska.eu/Ruciane-Nida_Tartak?f=596079-foto 

Źródło: Archiwum rodzinne - Justyny Wajnikonis-Maciejewskiej. Autor: Stanisław Wajnikonis 

 

 
Tartak w Rucianem w 1949 r. Po lewej budynek zaadaptowany na świetlicę i stołówkę. 

Reprodukcja z:  https://fotopolska.eu/Ruciane-Nida_Tartak?f=596340-foto 

Źródło: Archiwum rodzinne - Justyny Wajnikonis-Maciejewskiej. Autor: Stanisław Wajnikonis 

 

https://fotopolska.eu/Ruciane-Nida_Tartak?f=596079-foto
https://fotopolska.eu/1702,zrodlo.html
https://fotopolska.eu/Stanislaw-Wajnikonis,autor.html
https://fotopolska.eu/Ruciane-Nida_Tartak?f=596340-foto
https://fotopolska.eu/1702,zrodlo.html
https://fotopolska.eu/Stanislaw-Wajnikonis,autor.html
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W trakcie odbudowy tartaku założono w zakładzie Ochotniczą Straż Pożarną (1950 r.). 

W tym roku uruchomiono, także w tartaku, pierwszy w miejscowości agregat elektryczny.  

Na przełomie lat 50. i 60. projekty dotyczące modernizacji budynków wykonywało 

Wojewódzkie Biuro Projektów w Olsztynie22. Tartak w kolejnych latach modernizowano,  

m.in. w 1967 r. zamontowano korowarkę ze Szwecji, a w 1963 r. rębak. W tym okresie wzrosło 

zatrudnienie do 239 osób, przecierano natomiast 60 000 m3 drewna rocznie. Drewno 

eksportowano, np. do Szwecji, Niemiec, Francji , Belgii, Szwajcarii i Włoch. Wytwarzano 

również półprodukty do produkcji celulozy. Do przełomu lat 1967/1968 r. tartak 

wykorzystywał do produkcji przedwojenną lokomobilę (napędzającą maszyny za pomocą 

pasów transmisyjnych), która w tym okresie została zdemontowana. Wymieniono także 

pozostałe zachowane i wykorzystywane do tej pory wyposażenie tartaku. W 1968 r. pracowało 

w zakładzie już 250 osób. Do pracy wykorzystywano także siłę pociągową dwóch koni.  

W zakładzie działały m.in. suszarnie tarcicy. Część produkcji eksportowano do krajów 

zachodnich (ok. 65% produkcji). W 1975 r. tartak zatrudniał nadal 250 pracowników, w 1986r. 

– 165. W 1979 r. przecierano 55 000 m3 drewna; w 1986 r. 53 900 m3 drewna rocznie; eksport 

systematycznie malał. 23 

Po zakończeniu wojny i znacjonalizowaniu tartaku dawna willa przy ul. Mazurskiej 4 

została włączona w zasób nieruchomości zakładowych. Przeznaczono ją dla pracowników 

tartaku. Początkowo mieszkał tu główny księgowy i kierowca, a w latach następnych kolejni 

pracownicy. Na początku lat 60. XX w. rozebrano drewniany balkon w tylnej elewacji 

budynku, a wnętrza wtórnie przekształcono, wprowadzając nowe podziały w celu adaptacji 

obiektu na cztery mieszkania, które w 1975 r. zostały sprzedane  dotychczasowym 

mieszkańcom (budynek oznaczony był wówczas numerem 7). Ich spadkobiercy pozostają 

właścicielami nieruchomości do dnia dzisiejszego. Natomiast willa przy ul. Dworcowej 

przeznaczona została na mieszkanie dyrektora i przedszkole. Obecnie pełni funkcje mieszkalne. 

W okresie powojennym otaczający ją park został zdewastowany, podzielony na liczne działki, 

z których część zabudowano; drzewostan przetrwał w stanie szczątkowym. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Plan zabudowań tartaku w 1961 r. Po prawej widoczny kanał transportowy z basenem rozdzielczym. 

Reprodukcja z Archiwum Państwowego w Olsztynie, „Miastoprojekt”, sygn. 528/2692 

 
22 APO, „Miastoprojekt”, sygn. 528/2690, 2692, 1757. 
23 Tartak Państwowego Przemysłu Drzewnego w Rucianem – Nidzie, [w:] Pisz. Z dziejów miasta i powiatu, 

Olsztyn, 1970 (praca zbiorowa), s. 209. J. Śliwiński, op. cit., s. 88-90, 126. 
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Widok na basen rozdzielczy i prowadzący do niego kanał. Stan w 1968 r. Reprodukcja z: 

https://fotopolska.eu/Ruciane-Nida_Tartak?f=650907-foto 

 

Basen sortowniczy związany z tartakiem. Stan w latach 1960-1970. Reprodukcja z: 

https://fotopolska.eu/Ruciane-Nida_Tartak?f=796789-foto 

 

https://fotopolska.eu/Ruciane-Nida_Tartak?f=650907-foto
https://fotopolska.eu/Ruciane-Nida_Tartak?f=796789-foto
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W 1966 r. Ruciane – Nida, po połączeniu kilku osad, otrzymało prawa miejskie.  

W latach 70. XX w. tartak w Rucianem był to największy i najnowocześniejszy tartak  

w dawnym województwie olsztyńskim i jeden z największych w kraju. Głównym produktem 

tartaku była tarcica eksportowa wysyłana do krajów zachodnich. Zakład funkcjonował  

pod nazwą: Tartak Ruciane – Nida, a w latach następnych jako Zakład Przemysłu Drzewnego 

podlegający pod Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego (do 1986r.) i Suwalskie 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego (do 1990 r.). W latach 90. XX w. tartak rozbudowano 

o nowe budynki. Maksymalna produkcja wynosiła wówczas 80.000 m3 drewna rocznie. Tartak 

pozostawał zakładem państwowym do 1989 r., kiedy to został sprywatyzowany (1 października 

1989 r.). W kolejnych latach tartak modernizowano (na potrzeby dalszego przerobu tarcicy)  

zaciągając kredyty, które pogorszyły sytuację finansową przedsiębiorstwa.  

 

Tartak w Rucianem-Nidzie. Stan w 1992 r. Elewacja wschodnia. Widoczne m.in. transportery rolkowe 

dostarczające drewno z kanału do hali. Reprodukcja z: J. Śliwiński, Z dziejów Rucianego-Nidy i okolic, 

Olsztyn 1993 

Pod koniec lat 90. zdemontowano w hali traków urządzenia dolnonapędowe. W kolejnych 

latach budynki ulegały postępującej dewastacji. Zmieniali się także właściciele nieruchomości. 

W wieży ciśnień mieściła się hydrofornia Zakładów Wodociągów i Kanalizacji w Rucianem. 

W 2006 r. wpisano do rejestru zabytków tzw. willę Andersa przy ul. Dworcowej 8c, wraz  

z działką, na której jest posadowiona.  

Na przełomie 2007/2008 r. tartak pracował okazjonalnie. Następnie pozostawał nieczynny. 

Teren rozkradano, rozbierano budynki, składowano śmieci, w budynkach wybuchały pożary. 

W 2015 roku została rozebrana współczesna hala od strony ulicy Mazurskiej 

W 2019 r.  m.in. na skutek działań podejmowanych przez władze miasta i gminy Ruciane-

Nida doszło do ogłoszenia przez sąd upadłości dotychczasowego właściciela terenu (spółka 
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„Marwood” z siedzibą w Warszawie), na którym znajdował się niszczejący od wielu lat tartak24. 

Dzięki temu miasto przejęło tereny po tartaku i podejmuje działania związane z jego 

rewitalizacją.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym znajdowały się 

zabudowania zespołu tartaku przeznaczony jest na usługi związane z turystyką (miejsce 

posadowienia hali), tereny produkcyjne, składowe, magazynowe.  

W 2020 r. w tartaku miał miejsce kolejny z pożar. W hali traków spłonęły wnętrza, zostały 

właściwie tylko ściany szczytowe. Wcześniej płonął także dawny budynek administracyjny. 

Zniszczenia jednak postępowały, a w maju 2021 r. została zakończona rozbiórka reliktów 

dawnej hali traków. 

 

Wyposażenie tartaku. Ciąg produkcyjny 

Pierwotnie drewno do tartaku dostarczano drogą wodną. Systemem tym posługiwano się 

także po 1945 r., jednak z czasem zaczęto wykorzystywać samochody dostawcze,  

z których drewno trafiało do basenu rozdzielczego. Na teren tartaku prowadziła również 

bocznica kolejowa (także przed 1945 r.), z wykorzystaniem której odbierano też wyroby 

gotowe. Transport wewnątrzzakładowy realizowany był m.in. za pomocą kolejki wąskotorowej 

o pociągu konnym, następnie spalinowym.  

W tartaku utrzymany był do ok. 2013 r. dawny system podający drewno z portu drzewnego 

na traki (wówczas rozebrano współczesne urządzenia transportujące drewno  

z basenu do hali). Istniał także system transportu drewna z hali traków do hal magazynów 

wyrobów gotowych (współczesne przenośniki taśmowe i rolkowe). 

W porcie drzewnym zachowany jest historyczny system transportu drewna, składający się 

z budowli hydrotechnicznych: kanału transportu kłód oraz basenu rozdzielczego, które wg. 

autora karty ewidencyjnej są obiektami o „wybitnych walorach historycznych”25.   

Przed kanałem, w wodnej sortowni tarcicy rozbijano tratwy, a kłody kanałem wprowadzano   

do basenu, skąd mechanicznie transportowano je do budynku hali traków. Transportery 

rolkowe dostarczały drewno z kanału do hali (elewacja wschodnia), gdzie w elewacji 

zachodniej znajdowało się wejście do budynku, prowadzące przez wsparty  

na ceglanych słupach pomost z torami kolejki wąskotorowej, za pomocą której odbierano 

materiał do sortowni (obok także za pomocą taśmociągu rolkowego), skąd następnie 

magazynowano, m.in. na placu składowym.   

W  tartaku nie zachowało się oryginalne (pierwotne) wyposażenie techniczne zarówno 

sprzed 1945 r., jak i po, z wyjątkiem wieży ciśnień, gdzie istnie zbiornik na wodę. Jak wynika 

z karty ewidencyjnej wykonanej dla wieży został on wykonany ze zbiornika parowozu. 

W tartaku wykorzystywano maszyny parowe, a w późniejszym okresie także własną, 

lokalną siłownię elektryczną. Dziś w pozostałościach hali traków znajdują się podstawy 

betonowe pod urządzenia dolnonapędowe. 

 
24 Spółka zalegała lokalnym władzom z podatkami. Zob. Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-

Nida z 2019 r. 
25 Karta Ewidencyjna Zabytków architektury i budownictwa, Tartak – Ruciane Nida, autor - mgr inż. D. Mazur, 

styczeń 2001 (archiwum WUOZ). 
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Przedwojenne urządzenia (trak, piła) wykorzystywane w tartaku w 2001 r., później zdemontowane.  

W zestawieniu z informacjami z 1945 r. należy sądzić, iż zostały one sprowadzone do zakładu  

z innego/innych tartaków. Reprodukcja zdjęć z karty ewidencyjnej tartaku, archiwum WUOZ  

w Olsztynie 

 

Kocioł w kotłowi, z l. 30-tych XX w. Stan z 2001 r. Reprodukcja zdjęcia z karty ewidencyjnej tartaku, 

archiwum WUOZ w Olsztynie 
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Zespół zabudowy tartaku (stan historyczny, przed rozpoczęciem współczesnych rozbiórek) 

Obecnie zdecydowana większość budynków tartaku nie istnieje, zachowane dwa budynki znajdują 

się w bardzo złym stanie technicznym.  Istnieją wille rodziny Anders (ul. Mazurska, ul. Dworcowa). 

Po zachodniej stronie ul. Mazurskiej istnieje do dziś kamienica (nr  3), którą – wg informacji 

mieszkańców - R. Anders wzniósł dla swoich pracowników. 

 

Zespół zabudowy tartaku składający się z następujących obiektów (numery poniżej odpowiadają 

oznaczeniom na planie i kolejności zaprezentowanych dalej zdjęć): 

1. hala traków (nie istnieje, zachowane fragmenty ściany),  

2. budynek kotłowni i warsztatu mechanicznego (budynek zachowany częściowo wraz z kominem), 

3. budynek kuźni i stolarni (nie istnieje, zachowany komin),  

4. budynek stajni i magazynu siana (istnieje, zniszczony),  

5. budynek wozowni (nie istnieje), 

6. magazyn wyrobów gotowych (nie istnieje), 

7. wieża ciśnień (istnieje),  

8. port drzewny: kanał transportu kłód oraz basen rozdzielczy (istnieją), 

9. budynek administracyjny (nie istnieje, zachowane pozostałości), 

10. willa przy ul. Dworcowej 8a z pozostałościami parku (istnieje), 

11. willa przy ul Mazurskiej 4 z budynkiem gospodarczym (istnieją), 

12. współczesne budynki m.in. magazynowe (nie istnieją). 
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Widok z lotu ptaka na teren tartaku, w lewym górnym rogu willa G. Andersa (ul. Mazurska 4), po prawej 

park z willą R. Andersa (ul. Dworcowa 8c), w części środkowej zabudowania tartaku, w tym 

wybudowane współcześnie. Stan w 2013 r. Fot. Zbigniew Bosek. Reprodukcja z: 

https://www.zlotuptaka.pl/?galeria=409&rodzaj=okolice 

Poniższe zdjęcia prezentują stan budynków zespołu tartaku w grudniu 2007 r. (fot. A. Płoski) 

1. hala traków  (widok od wschodu i zachodu), wzniesiony ok. 1901-1904 

 

 

 

https://www.zlotuptaka.pl/?galeria=409&rodzaj=okolice
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2. budynek kotłowni i warsztatu mechanicznego (poniżej na pierwszym planie  

z kominem), wzniesiony ok. 1901-1904 
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3. budynek kuźni i stolarni 

 

  
 

Budynek był prawdopodobnie pozostałością po starszym tartaku (wzniesiony pod k. XIX w.), 

gdzie pełnił funkcję hali traków. Do elewacji wschodniej dostawiono ceglany, kwadratowy 

komin.  

 

 

4. budynek stajni i magazynu siana  

 

 
 

Budynek wzniesiony po I wojnie światowej (obecnie zachowany, zniszczony) 
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5. wozownia  

 

 
 

Budynek wzniesiony w latach 20. XX w. Obecnie nie istnieje. 

 

6. magazyn wyrobów gotowych  
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Budynek wzniesiony zapewne w latach 1948 – 1952. Obecnie nie istnieje. 

 

7. wodociągowa wieża ciśnień 

 
Pierwotnie na dachu zamontowana była róża wiatrów z datą budowy (1904). 

Wewnątrz zachowany zbiornik na wodę. 
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8. basen rozdzielczy i kanał transportu  

 

 
Służyły do transportu kłód drewna bezpośrednio z jeziora Guzianka Wielka 

do tartaku. Wybudowane prawdopodobnie po 1945 r. (1948-1952). 

 

 

9. budynek administracyjny  

 

 
Wzniesiony w latach 20. XX w. Rozbudowany po 1945 r. Obecnie zniszczony. 
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10. Willa Andersa przy ul. Dworcowej 8c 

 

   

Stan budynku w 2014 r.  

Willa wzniesiona prawdopodobnie w 1907 r. (zob. przypis nr 13). Wewnątrz zachowany 

oryginalny wystrój klatki schodowej, a także witrażowe szklenia w oknach. W otoczeniu 

budynku zachowany murowany słupy pierwotnego ogrodzenia oraz pozostałości parku, 

którego drzewostan stanowiły m.in. rzadkie gatunki drzew, np. jodła kalifornijska, jodla 

nikkońska, sosna czarna, żywotnik olbrzymi26. Kolekcja nietypowych drzew w parku była/jest 

efektem pasji R. Andersa, który z racji zawodu i rozległych kontaktów, miał dostęp do nasion 

rzadkich drzew. 

 

 

 
26 Na temat parku zob.: D. i P. Sikorscy, Ruciane-Nida. Park Andersa, Księga Puszczy Piskiej, Dąbrówno 2018, 

s. 271-273; http://www.ryszewo.pl/galindia/anders.html  

http://www.ryszewo.pl/galindia/anders.html
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11. willa Georga Andersa z budynkiem gospodarczym (garaż i stajnia)  

przy ul. Mazurskiej 4 

 

  
 

   
 

 

Budynki wzniesione w latach 20. XX w. Parcela, na której są posadowione, pierwotnie 

obejmowała także sąsiednią działkę (na co wskazuje częściowo zachowane historycznie 

ogrodzenie), na której wzniesiony jest obecnie współczesny budynek mieszkalny. Budynek 

mieszkalny posiada  elewacje ocieplone styropianem (1999 – 2006), rozebrany balkon (lata 

60.), wymienioną stolarkę. 
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W okresie funkcjonowania tartaku, po ponownym uruchomieniu go po II wojnie światowej, 

przeprowadzano w budynkach tartacznych remonty i przebudowy, związane także  

z unowocześnieniem cyklu produkcyjnego, w tym naprawy i remonty bieżące m.in. (oprócz 

w/w wymienianych): 

- podwyższenie budynku warsztatów o jedną kondygnację i zmianę konstrukcji dachu 

zniszczonego na skutek pożaru, 

- wymianę stolarki drzwiowej w budynkach zespołu, 

- demontaż róży wiatrów z budynku wieży ciśnień, 

- wymianę pokrycia dachowego na blachę hali traków oraz dostawienie przybudówki  

do elewacji północnej, 

- dostawienie niewielkich przybudówek do budynku kuźni i kotłowni, 

- wprowadzenie nowej zabudowy i instalacji. 

* 

Zespół zabudowy tartaku, wraz z willami rodziny Anders i parkiem były ważnym 

elementem układu ruralistycznego miejscowości, decydującym o wartościach krajobrazu 

kulturowego Rucianego-Nidy. Budynki tartaku tworzyły do czasu niedawnych rozbiórek 

dobrze zachowany zespół architektury przemysłowej, charakterystyczny dla przełomu XIX  

i XX w. Hala traków była budynkiem o architekturze utrzymanej w formach historyzujących, 

z bogatym ceglanym detalem w elewacjach, wyróżniającym ją w grupie zabytków 

poprzemysłowych regionu. Wchodząca w skład zespołu wieża ciśnień stylistycznie łączy formy 

historyzujące (gzymsy, blendy, nadproża) i secesyjne (okrągła płycina, w którą wcina się portal 

wejściowy oraz ryzality w pozostałych elewacjach).  

Zabudowania dawnego tartaku stanowiły zabytek techniki unikalny w skali regionu Warmii 

i Mazur. Hala traków (a także wieża ciśnień) wyróżniał się spośród zachowanych obiektów  

o analogicznej funkcji. Hala traków stanowiła dominantę w zespole zabudowy  

i posiadała wartości artystyczne – architektoniczne. Zespół posiadał także wartości historyczne 

i naukowe dla poznania historii miejscowości Ruciane – Nida,  

a właściciel tartaku, Richard Anders, zapisał się w historii miasta i regionu. Wartości zabytkowe 

posiadają istniejące nadal wille rodziny Anders, z zachowaną autentyczną substancją 

zabytkową. Ich obecny stan odzwierciedla historyczny charakter i historyczną funkcję jaką 

pełniły. Wpisały się one także w krajobraz kulturowy tej części miasta.  
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Dodatkowy materiał ikonograficzny 

 

 

Fragment planów Rucianego z 1914 r. ukazujący m.in. parcele z budynkami przy ob. ul. Dworcowej,  

należące wówczas do R. Andersa. Reprodukcja z Archiwum Państwowego w Olsztynie, Dyrekcja Kolei  

w Królewcu, sygn. 397/3225 

 

 

Tartak w Rucianem. Dostarczanie kłód do tartaku. Reprodukcja z: Pisz. Z dziejów miasta  

i powiatu, Olsztyn, 1970 (praca zbiorowa), s. 208 
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Basen sortowniczy, projekt remontu (1959 r.).  

Reprodukcja z Archiwum Państwowego w Olsztynie, „Miastoprojekt”, sygn. 528/1757 

 

 

 

Na pierwszym planie basen sortowniczy, na drugim zabudowania tartaku. Stan w 1976 r.  

Reprodukcja z:w H. Skok, Pisz. Ruciane-Nida, Warszawa 1976 
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Plan zabudowań tartaku (z legendą), stan w 1959 r. Reprodukcja z Archiwum Państwowego  

w Olsztynie, „Miastoprojekt”, sygn. 528/1654 
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Plan części parceli tartaku (stan w 1959 r.). Reprodukcja z Archiwum Państwowego w Olsztynie, 

„Miastoprojekt”, sygn. 528/1757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Plan tartaku w 1961 r. Reprodukcja z Archiwum Państwowego w Olsztynie, „Miastoprojekt”, sygn. 

528/1757 
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Inwentaryzacja budynku administracyjnego (1959). Reprodukcja z Archiwum Państwowego  

w Olsztynie, „Miastoprojekt”, sygn. 528/1757 
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Wnętrze hali traków. Stan w 2007 r. Fot. A. Płoski 

 

Wnętrze hali traków. Stan w 2007 r. Fot. A. Płoski 
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Hala traków - fragment elewacji zachodniej z wejściem i torami kolejki, m.in. za pomocą której 

odbierano z hali wyroby i transportowano do sortowni (także za pomocą taśmociągu rolkowego  

po lewej). Stan w 2007 r. Fot. A. Płoski 

 

 

Po lewej sortownia, po prawej hala traków i kotłownia. Stan w 2007 r. Fot. A. Płoski 
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Pozostałości zabudowy historycznej w zespole tartaku (d. magazyn, ob. zachowany szczątkowo). 

Stan w 2007 r. Fot. A. Płoski 

 

 

Stacja transformatorowa posadowiona w sąsiedztwie budynku administracyjnego.  

Stan w 2007 r. Fot. A. Płoski 
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Poniżej budynki tartaku w 2014 r. Fot. A. Płoski 

 

Elewacja wschodnia, po demontażu urządzeń transportujących 

 

Elewacja zachodnia (widoczne rozbiórki) 
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Pozostałość kuźni i stolarni (prawdopodobnie hala tartaku wzniesionego w k. XIX w.) 

 

 

Budynek kotłowni i warsztatu (obecnie istnieje, zniszczony) 
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