
ZAŁĄCZNIK 2 

 

WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH I ARCHEOLOGICZNYCH WPISANYCH DO 

WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

L.P. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ADRES LOKALIZACJA 

1. Ciesina cmentarz ewangelicki  

na płaskim terenie. 

od północy 

droga do wsi, od 

zachodu i wschodu 

lasek sosnowy, od 

południa pole 

2. Gałkowo cmentarz parafialny  
płn-zachodni kraniec 

wsi 

3. Guzianka 

PJM/7: punkt oporu piechoty. 

bierny schron dla drużyny 

piechoty 

-  

4. Guzianka 

PJM/8: bateria przewoźnych 

dział pancernych 5,3 cm. 

Bierny schron dla drużyny 

piechoty 

-  

5. Guzianka 
PJM/9: wieża karabinów 

maszynowych/schron 
-  

6. Guzianka 

PJM/10: punkt oporu 

piechoty,  

bierny schron dla drużyny 

piechoty 

-  

7. Guzianka 

PJM/11: działo piechoty 

(bierny 

schron piechoty - punkt oporu 

-  

8. Guzianka 

stopień wodny piętrzący – 

zespół śluza wodna, strażnica 

wodna, magazyn. b. 

ekspedycyjny 

-  

9. Guzianka 
mogiła żołnierzy rosyjskich z 

1915r. 
- 

ok.40 m. na północ 

od przejazdu 

kolejowego, po 

wschodniej stronie 

drogi Kowalik-

Ruciane- Nida, na 

skraju lasu 

10. Iwanowo cmentarz ewangelicki - 

na skraju lasu, na 

niewielkim nasypie, 

od północy droga z 

PGR do lasu, od 

wschodu pole, 

z pozostałych stron 

las 

11. Karwica cmentarz ewangelicki - 

w rozwidleniu drogi 

do jeziora od zachodu 

i drogi polnej od 

południa 

12. 
Karwica 

Mazurska 

SPL/7: blokhauz dla ckm i 

piechoty  
- 

na. północ od linii 

kolejowej, ok..800m 

na zachód od stacji 

kolejowej w Karwicy 

Mazurskiej 

13. Karwica SPL/8: blokhauz dla ckm i - na północ od linii 



Mazurska piechoty kolejowej, 

ok. 1500m na zachód 

od stacji kolejowej w 

Karwicy Mazurskiej 

14. 
Karwica 

Mazurska 

SPL/2 - blokhauz dla ckm i 

piechoty 
- 

na płn. od linii 

kolejowej, ok. 1400m 

na wsch. od stacji 

kolejowej w Karwicy 

Mazurskiej 

15. 
Karwica 

Mazurska 

SPL/3- blokhauz dla ckm i 

piechoty 
- 

na pin. od linii 

kolejowej, ok.700m 

na wsch. od stacji 

kolejowej w Karwicy 

Mazurskiej 

16. 
Karwica 

Mazurska 

SPL/4 - schron dla dwóch 

drużyn 
- 

na płn. od linii 

kolejowej, ok. 300rn 

na wschód od stacji 

kolejowej W 

Karwicy Mazurskiej 

17. 
Karwica 

Mazurska 
SPL/5 - budynek dworca - 

w miejscu dworca 

stacji kolejowej w 

Karwicy Mazurskiej 

18. 
Karwica 

Mazurska 

SPL/6 - schron dla drużyny 

piechoty 
- 

ok,300m na zachód 

od stacji kolejowej w 

Karwicy Mazurskiej 

19. Kowalik cmentarz ewangelicki - 

przed d. 

zabudowaniami wsi 

między drogą z 

Rucianego z 

jeziorem, na płaskim 

terenie 

20. Ładne Pole cmentarz ewangelicki - 

wśród pól, na 

płaskim teranie, za 

polną drogą od strony 

południowo-

zachodniej 

21. 
Niedźwiedzi 

Róg 

cmentarz wyznaniowy - d. 

ewangelicki  
- 

na małym nasypie 

przy drodze od 

północnego-wschodu, 

na terenie 

opadającym od 

południa, z 

pozostałych stron las 

sosnowy 

22. Onufryjewo ZDF: (relikty):dwór 1  

23. Osiniak 
cmentarz filialny parafii 

Jednowierców w Wojnowie 
 

południowo-zachodni 

kraniec wsi 

24. 
Osiniak 

Piotrowo 

cmentarz wyznaniowy - d. 

ewangelicki 
- 

na płaskim terenie, na 

skraju lasu, od 

południa droga ze wsi 

do lasu, od zachodu 

pole, z pozostałych 

las 

25. 
Pieczysko 

Leśniczówka 
cmentarz ewangelicki - 

na płaskim terenie w 

lesie, od zachodu 

droga do leśniczówki, 

z pozostałych las 

26. Popielno 
ZDF: (relikty): 

spichlerz/magazyn 
  

27. Popielno ZDF: (relikty)-c.d.: dom 11  



robotników folwarcznych 

28. Popielno 
ZDF: (relikty)-c.c.: dom 

robotników folwarcznych 
13  

29. Popielno 
ZDF: (relikty)-c.d.: dom 

robotników folwarcznych 
14  

30. Ruciane-Nida 
SPL/1 - bierny schron dla 

dwóch drużyn piechoty 
-  

31. Ruciane-Nida 

PJM/1: Dzieło piechoty 

(bierny 

schron piechoty - punkt oporu 

piechoty)   

-  

32. Ruciane-Nida 

PJM/2: Dzieło piechoty 

(bierny 

schron piechoty - punkt oporu 

piechoty) 

-  

33. Ruciane-Nida 

PJM/3: Dzieło piechoty 

(bierny 

schron piechoty - punkt oporu 

piechoty) 

-  

34. Ruciane-Nida 
PJM/4: wieża karabinów 

maszynowych 
-  

35. Ruciane-Nida 

PJM/5: wieża karabinów 

maszynowych (północna przy 

moście kolejowym w 

umocnieniach mostów w 

węźle 

- 
zachodni brzeg, po. 

płn. stronie mostu 

36. Ruciane-Nida 

PJM/6: punkt oporu piechoty, 

bierny schron dla drużyny 

piechoty 

-  

37. Ruciane-Nida 
zespól dworca kolejowego; 

wieża wodna  
- 

przy czynnym 

odcinku linii 

kolejowej Ełk -

Ruciane-Nida -

Mrągowo 

38. Ruciane-Nida 
cmentarz wyznaniowy- d  

ewangelicki 
- 

a płaskim terenie, w 

północnej stronie wsi, 

przed lasem, od 

zachodu droga 

39. Sasek Wielki 
SPL/52 - wieża piechoty dla 

broni ręcznej i maszynowej 
-  

40. Szeroki Bór cmentarz ewangelicki  

na płaskim terenie, 

od południa pole, z 

pozostałych stron las 

41. Śwignajno 
cmentarz wyznaniowy - d. 

ewangelicki 
- 

na małym 

wzniesieniu, wśród 

pól, na wschód od 

zabudowań wsi, od 

strony zachodniej 

polna droga 

42. Śwignajno 

zesp.dworca kolej. i-dworzec 

z Śwignajno przy nieczynnym 

odcinku linii magaz. 

spedycji(5.5a), 2-b.mieszk. z 

b. gospo.(6); b.mieszk.(7)+3 

b.gospod.  

Śwignajno 

5, 5a, 6, 7 

przy nieczynnym 

odcinku linii 

kolejowej Ełk - 

Ruciane-Nida - 

Mrągowo 

43. 

Śwignajno 

(Śwignajno 

Wielkie) 

spichlerz – w zagrodzie 5  

44. Ukta 
dzwonnica w zespole kościoła 

ewangelickiego ob. 
-  



Rzymskokatolickiego 

Podwyższenia Krzyża Św. 

45. Ukta cmentarz ewangelicki - 

na płaskim terenie, 

przy szosie od 

południowego 

zachodu, z 

pozostałych stron 

pole 

 

46. Wejsuny 
kościół w zespole kościoła 

ewangelickiego 
39  

47. Wejsuny plebania  37  

48. Wojnowo dom drewniany  34  

49. Wojnowo dom drewniany 48  

50. Wojnowo 
cmentarz parafialny 

jednowierców 
 

w północno-

wschodniej części 

wsi, opodal drogi 

głównej 

51. Wojnowo cmentarz klasztorny   

południowo-zachodni 

narożnik terenu 

klasztornego, 

zachodni bok na 

brzegu jeziora Duś 
52. Wygryny dom drewniany 22  

53. Wygryny dom drewniany 43  

54. Wygryny dom drewniany 49  

55. 
Wygryny-

Zydlągi 

cmentarz wyznaniowy - d. 

ewangelicki 
- 

na płaskim terenie 

pod lasem, 

ewangelicki od 

zachodu droga, z 

pozostałych las 

sosnowy 

56. Zameczek 
cmentarz wyznaniowy - d. 

ewangelicki 
- 

wśród pól. Przy 

drodze od północy, 

na lekkim 

wzniesieniu od 

południa 

57. 

droga 

wojewódzka 

nr 610 

aleja przydrożna  
odcinek Gałkowo – 

Ruciane - Nida 

 

Zabytki archeologiczne 

L.P 
Gmin po 
reformie 

‘99 
Miejsce 

Nr w 
miejscow

ości 

Nr 
obszaru 

Nr na 
obszarze 

Funkcja 
obiektu 

Chronologia 

1 
Ruciane 

Nida 
Końcewo 1 25-73 45 

ślad 

osadnictwa 
późne średniowiecze 

 
Ruciane 

Nida 
Końcewo 1 25-73 45 

ślad 

osadnictwa 

okres nowożytny (XVII 

wiek) 

2 
Ruciane 

Nida 
Końcewo 2 25-73 46 osada okres wędrówek ludów 

3 
Ruciane 

Nida 
Końcewo 3 25-73 47 

ślad 

osadnictwa 
pradzieje 

 
Ruciane 

Nida 
Końcewo 3 25-73 47 

ślad 

osadnictwa 

okres nowożytny 

(XVIII wiek) 



4 
Ruciane 

Nida 
Ruciane 2 26-71 1 

ślad 

osadnictwa 

okres 

wczesnonowożytny 

(XVI wiek) 

5 
Ruciane 

Nida 
Ruciane 3 26-71 2 

ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

(XV wiek) 

 
Ruciane 

Nida 
Ruciane 3 26-71 2 

ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

(XVII wiek) 

 
Ruciane 

Nida 
Ruciane 3 26-71 2 

ślad 

osadnictwa 

okres nowożytny 

(XVIII wiek) 

 

 
Ruciane 

Nida 
Ruciane 3 26-71 2 

ślad 

osadnictwa 

okres nowożytny (XIX 

wiek) 

6 
Ruciane 

Nida 
Ruciane 4 26-71 3 

ślad 

osadnictwa 

okres późnonowożytny 

(XVII-XVIII wiek) 

 
Ruciane 

Nida 
Ruciane 4 26-71 3 

ślad 

osadnictwa 

okres nowożytny (XIX 

wiek) 

7 
Ruciane 

Nida 
Ruciane 5 26-71 4 

ślad 

osadnictwa 
pradzieje 

 
Ruciane 

Nida 
Ruciane 5 26-71 4 

ślad 

osadnictwa 

okres nowożytny 

(XVII-XVIII wiek) 

 
Ruciane 

Nida 
Ruciane 5 26-71 4 

ślad 

osadnictwa 

okres późnonowożytny 

(XIX wiek) 

8 
Ruciane 

Nida 
Wierzba 7 24-72 18 

ślad 

osadnictwa 
późne średniowiecze 

9 
Ruciane 

Nida 
Wierzba 8 24-72 19 

ślad 

osadnictwa 

późne średniowiecze 

(XIV-XV w.) 

10 
Ruciane 

Nida 
Wierzba 9 24-72 20 osada (?) 

średniowiecze-okres 

nowożytny (XV-XVI 

w.) 

11 
Ruciane 

Nida 
Wierzba 10 24-72 

21 

 
osada (?) 

późne średniowiecze 

(XIV-XV w.) 

 

Skróty użyte w tabeli: 

ZDF – zespół dworsko-folwarczny 

PJM – Pozycja Jezior Mazurskich 

SPL – Szczycieńska Pozycja Leśne 
 


