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Jezioro Wielki Zyzdrój - Wólka Prusinowska (fot. Terra Desolata)

Jezioro Mojtyny w miejscowości Mojtyny
(fot. Terra Desolata)

Nasza ekipa przed szkołą w Nawiadach (fot. Terra Desolata)
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Kim jesteśmy? Co tu robimy?
Terra Desolata to projekt stworzony przez grupę dobrych
znajomych, których łączy pasja do archeologii. Naszym
celem jest poszerzanie wiedzy na temat ludów bałtyjskich
zamieszkujących Pojezierze Mazurskie w pierwszych
wiekach po Chrystusie.
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TEMAT NASZYCH BADAŃ:
Inwentaryzacja i weryfikacja stanowisk
archeologicznych z okresu wpływów rzymskich
i okresu wędrówek ludów (I-VII w. po Chr.). Nasz
projekt obejmuje mikroregion jezior Mojtyny, Nawiady
i Wielki Zyzdrój.
Na terenach Pojezierza Mazurskiego w XIX oraz na początku XX wieku
badacze niemieccy przeprowadzili liczne wykopaliska. Większość
informacji na temat tego regionu pozyskujemy właśnie z dawnych pruskich
archiwaliów.
Dziś, próbujemy na nowo odtworzyć mapę archeologiczną terenów na
południe od Mrągowa. Naszym celem jest weryfikacja lokalizacji tych
stanowisk oraz stopnia przebadania cmentarzysk i osad ludności, która
niegdyś tu mieszkała.
W tym celu wykorzystujemy najnowsze technologie.
Jako jedni z pierwszych w Polsce, prace na wykopie rejestrujemy
w technologii VR 360 (nagrywany film, czy zrobione zdjęcia można podczas
oglądania obracać o 360 stopni- zupełnie jakby uczestniczyło się
w wykopaliskach nie wychodząc z domu) . Jesteśmy pionierami we
wdrażaniu technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) 360 stopni - jako
pierwsi w Polsce wykorzystaliśmy ją do transmitowania prac
wykopaliskowych na żywo. A to jeszcze nie koniec, dalej się uczymy
i zgłębiamy tajniki nowych technologii. Prowadzimy również relacje na
żywo, na kanale Youtube, z naszych wystąpień na konferencjach.
Wciąż kształtujemy swoją wiedzę w zakresie kartografii- obecne zdjęcia
satelitarne zestawiamy z archiwalnymi mapami archeologicznymi pruskich
badaczy. Ta metoda ma na celu zawęzić obszar poszukiwań.
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Nasze tegoroczne osiągnięcia

Mojtyny i Wólka
Prusinowska
Przez ostatni tydzień czerwca 2017 prowadziliśmy badania
w poszukiwaniu dokładnej lokalizacji stanowiska w Mojtynach.
Pomimo iż, cmentarzyska badanego przez niemieckich badaczy
nie udało nam się odnaleźć, nasz zapał nie zniknął i zamierzamy
w przyszłym roku wznowić poszukiwania.
Kolejne tygodnie poświęciliśmy na przebadanie innego
stanowiska. Nad pięknym jeziorem Wielki Zyzdrój. Dzięki
pomocy lokalnego miłośnika starożytności, Marcina Laska, udało
się nam namierzyć stanowisko w Wólce Prusinowskiej.
Było nam wiadome, że XIX -wieczne metody badawcze odbiegały
bardzo dokładnością od dzisiejszych metodycznych badań.
Jednak zabytki znalezione w dawnej hałdzie pruskich
badaczy przeszły najśmielsze oczekiwania. Teraz nasze prace na
kolejne lata przewidują sprawdzenie cmentarzyska
w Wólce Prusinowskiej pod kątem stopnia przebadania.
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Nasze tegoroczne osiągnięcia

Co przeoczyli nasi
naukowi poprzednicy?

Badania powierzchniowe -odwierty geologiczne (fot. Terra
Desolata)

Badania w Mojtynach (fot. Terra desolata)
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Nasze tegoroczne osiągnięcia

Co przeoczyli nasi naukowi
poprzednicy?

Szczypce znalezione w Wólce
Prusinowskiej
(fot. Terra Desolata)
.
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Nasze tegoroczne osiągnięcia

Co przeoczyli nasi naukowi
poprzednicy?

Zapinka pięciopalczasta znaleziona w Wólce Prusinowskiej zdjęcie przed i po konserwacji - konserwację zabytków
wykonują własnoręcznie członkowie
grupy Terra Desolata w pracowni konserwacji
w Instytucie Archeologii uw (fot. Terra Desolata)

Zawieszka brązowa i pierścionek brązowy
(for. Terra Desolata)
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Nasze tegoroczne osiągnięcia

Co przeoczyli nasi naukowi
poprzednicy?

Brązowy pierścionek - znalezisko z Wólki Prusinowskiej
(fot. Terra Desolata)

Brązowa klamra od pasa- znalezisko z Wólki
Prusinowskiej. (fot. Terra Desolata)
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nasza misja
Stawiamy na edukację. Zaczęliśmy od
zaprzyjaźnionej z nami młodzieży ze szkoły
podstawowej w Nawiadach. Młode, gorliwie umysły
mimo wakacyjnej aury z chęcią uczestniczyły
w naszych zajęciach. Nasza obecność cieszyła się
dużym zainteresowaniem zarówno podczas
warsztatów archeologicznych i informatycznych,
które zorganizowaliśmy w maju 2017 roku, jak
i później, na zajęciach z dawnego tkactwa oraz
wikińskich gier, które organizowaliśmy podczas
wykopalisk.
Najpierw uczestnicy warsztatów posłuchali wykładu
o przędzeniu, a później dla rozluźnienia
i poćwiczenia umysłu, bawili się z nami, grając
w średniowieczną grę hnefatafl.
To nie koniec naszych planów edukacyjnych.
Kolejne wakacje z nami na pewno też nie będą
nudne!
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TERRA DESOLATA

nasza misja

Dzielne zuchy z
Nawiad podczas gry
terenowej z
użyciem
wykrywaczy metali
oraz
uczestnicy naszych
wakacyjnych
warsztatów
przędzenia i
szachów
wikingów (fot.
Terra Desolata)
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TERRA DESOLATA
Koniec sezonu wykopaliskowego nie oznaczał jednak
końca naszej pracy. Wraz z zasypywaniem wykopu
narodziły się nowe pomysły na wykłady i warsztaty
archeologiczne. Od września do grudnia
zorganizowaliśmy szereg wystąpień prezentujących
efekty naszego projektu. Ponadto przy współpracy
z Fundacją Talentów Moc przygotowaliśmy
archeologiczną grę terenową dla podopiecznych
białołęckiego Domu Dziecka w Warszawie. Dla nas była
to olbrzymia przyjemność, a dla bystrych dzieciaków
przednia zabawa. Poszliśmy za ciosem i już
w październiku z kolejnymi archeologicznymi
warsztatami pojechaliśmy do Muzeum Tradycji
Kolejowej w Węgorzewie. W listopadzie wygłosiliśmy,
również wykład o archeologii w Stacji
Hydrobiologicznej w Mikołajkach. Podczas
organizowanego tam Festiwalu Nauki
przeprowadziliśmy warsztaty archeozoologiczne
i podróżnicze. Pracowity listopad zakończyliśmy
pokazem rozwiązań z dziedziny GIS-u oraz
technologii VR 360. Wystąpienie to wraz z kolejnym
wykładem
o archeologii i zastosowaniu powyższych metod podczas
prac wykopaliskowych miało miejsce na Zamku
Królewskim w Warszawie.
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TERRA DESOLATA
Nasza misja

Archeologiczna gra terenowa w białołęckim Domu
Dziecka w Warszawie (fot. Fundacja Talentów Moc)

Warsztaty archeologiczne w Muzeum Tradycji
Kolejowej w Węgorzewie (fot. Terra Desolata)
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TERRA DESOLATA
Nasza misja

Opowieści o Mongolii - wieczór dla dorosłych - Muzeum
Tradycji Kolejowej w Węgorzewie (fot. Terra Desolata)

Warsztaty archeozoologiczne podczas Festiwalu
Nauki w Stacji Hydrobiologicznej w
Mikołajkach (fot. Terra Desolata)
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Nasi patroni i partnerzy - z kim
współpracujemy?
Szkoła w Nawiadach - dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników
Szkoły Podstawowej w Nawiadach mieliśmy do dyspozycji
w okresie wakacyjnym budynek hali gimnastycznej
i stołówki. Stały się one naszym domem na miesiąc. Bez tego
nasza praca byłaby wręcz niemożliwa. Tu mogliśmy się
zregenerować, wyspać i umyć - na wykopaliskach bieżąca, ciepła
woda to niekiedy luksus. Za co serdecznie dziękujemy:-)
Projekt współfinansowany ze środków:
Instytutu Archeologii UW
Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego
Fundacji Universitatis Varsoviensis
Rady konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW
Projekt nie miałby również racji bytu, gdyby nie wspierające nas
jednostki i organizacje:
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Muzeum Warmii i Mazur Oddział w Mrągowie
Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno Kolekcjonerskie
Stowarzyszenie Miłośników Historii "Meritus"
Kolo Archeologii Pradziejowej UW
Ośrodek Badan nad Antykiem Europy Południowo - Wschodniej
UW
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TERRA DESOLATA

Nasi patroni i partnerzy - z kim
współpracujemy?
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Terra Desolata - o nas się pisze
Ruszamy do Galindii.
Dziś to dla nas Mrągowo, Węgorzewo, Kętrzyn. Miasta polskie, choć
z niemiecką historią. O tym, skąd się wzięła nazwa regionu, prawie nikt
już nie pamięta.
Galindowie byli jednym z pruskich plemion. Należeli oni do ludów
bałtyjskich (przodków m.in. Litwinów i Łotyszów), zasiedlających
południowo-wschodnie wybrzeża Bałtyku od połowy pierwszego tysiąclecia
przed Chrystusem. Skąd przybyli? Tego nie wiadomo, lecz pojawili się
wcześniej niż Słowianie i Germanie, o których tak dużo mówi historia.
Drugi wiek naszej ery. Klaudiusz Ptolemeusz, grecki geograf, opisuje
w swoich tekstach krainę Galindai. Kiedy jednak w trzynastym wieku
przybywają krzyżacy, na miejscu zastają tylko puste, głuche puszcze,
w których nikt nie mieszka. Jaka katastrofa spotkała prastare plemię
Galindów?
To właśnie o nich mówi legenda – o pokoleniu butnych wojowników,
którzy zdecydowali się zabijać swoje córki. Według dawnych przekazów,
zgodnie z poleceniem wieszczki, ruszyli na podbój chrześcijańskiego
Mazowsza, gdzie początkowo, mimo braku broni, podstępem, odnosili
sukcesy. Nieśli pożogę i zniszczenie. I dostali to samo.
Młode państwo polskie było podzielone, lecz w kwestii bałtyjskich
sąsiadów urządzających sobie łupieżcze rajdy, byli zgodni. Tym sposobem
w krótkim czasie galindzcy wojownicy zostali rozniesieni w pył. Wszyscy,
co do jednego. Nie przetrwał żaden z mężczyzn. Kiedy inne plemiona
pruskie dowiedziały się, co się stało, wykorzystując sytuację napadły
wioski Galindów i uprowadziły w niewolę ich kobiety i dzieci. Ziemia
Galindai wyludniła się. Piotr z Dusburga, krzyżacki kronikarz, który
zapisał
tę legendę, nazwał ją Terra Desolata. Jałowa ziemia. Pusta.
Wyludniona. Tylko duchy krążyły po puszczy.(...)
Tekst: www.wplecakuniesione.pl
Żeby przeczytać cały tekst zeskanuj kod
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Archeolodzy w
mediach
społecznościowych
Dodatkowo wciąż ulepszamy nasz przekaz
internetowy. Nie dajemy o sobie zapomnieć na
portalach społecznościowych (Facebook, Instagram,
Twitter), ale także udoskonalamy naszą stronę
internetową www.terradesolata.pl i nasz kanał
Youtube. Jesteśmy przepełnieni pasją, którą
chcemy się z Wami dzielić!

Kontakt:
archeologia@terradesolata.pl
www.terradesolata.pl
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Terra Desolata

Archeolodzy na Mazurach

ZAPRASZAMY DO
OBSERWOWANIA NASZYCH
POCZYNAŃ
Dziękujemy, że jesteście z nami!

