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Badania w terenie w roku 2018 (fot. Terra Desolata)
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Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Fundacja Terra Desolata to organizacja zrzeszająca osoby, których pasją 
jest archeologia. Prowadzimy własne badania naukowe oraz zajmujemy 
się szeroko rozumianą popularyzacją. Organizujemy zajęcia i warsztaty  
o tematyce okołoarcheologicznej, a w skład naszego zespołu wchodzą 
edukatorzy i animatorzy z wieloletnim doświadczeniem. 
Nasze zainteresowania naukowe koncentrują się na Pojezierzu 
Mrągowskim, czyli terenie wczesnośredniowiecznej Galindii. Krzyżacki 
kronikarz – Piotr z Dusburga – gdy opisywał tę krainę, użył określenia 
terra desolata, co znaczy „ziemia opuszczona”. Staramy się przywrócić 
pamięć o ludziach, zamieszkujących ją ponad tysiąc lat temu. Badania 
wykopaliskowe, powierzchniowe i geofizyczne, archeologia lotnicza, 
wykorzystanie GIS-u i LIDAR-u, informacje w mediach 
społecznościowych i prasie, wykłady, warsztaty, gry terenowe 
– to przykłady naszych działań, które mają na celu poszerzenie wiedzy 
naukowej o historii interesującego nas obszaru oraz rozpowszechnienie 
jej poza środowiska naukowe. 

Nasz zespół (fot. Terra Desolata)



Warsztaty podczas Wakacji z Archeologią (fot. Terra Desolata)
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Edukacja
Czym zajmuje się archeolog? Czy szuka dinozaurów? Jak kiedyś rozpalano 
ogień? Jak mieszkała ludność dawnej Polski? Na te i na inne pytania 
odpowiadamy podczas zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
Nie tylko opowiadamy o archeologii, ale także prezentujemy nowe 
technologie, sprawdzamy, jak wygląda praca detektywa, uczymy 
się o kulturach innych krajów, poznajemy historię pisma, strojów, 
a nawet budowę kości i słuchamy baśni z całego świata. Zorganizowaliśmy 
dotąd ponad 50 warsztatów, prelekcji, gier terenowych, stanowisk 
na piknikach i wieczorów opowieści. Nasz cel to popularyzowanie 
nauki i zachęcanie najmłodszych do zainteresowania się historią swojego 
regionu. Współpracujemy ze szkołami, świetlicami środowiskowymi, 
fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami kulturalnymi. 

Zajęcia i warsztaty (fot. Terra Desolata)
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Cmentarzysko w Wólce Prusinowskiej (niem. Pruschinowenwolka) znajduje 
się na północno-wschodnim, wysokim brzegu jeziora Wielki Zyzdrój, 
w powiecie mrągowskim. Założyła je ludność związana z wyróżnioną przez 
archeologów grupą olsztyńską – jest to jedno z najmłodszych stanowisk 
tej jednostki kulturowej, użytkowane najprawdopodobniej aż do początków 
okresu wczesnego średniowiecza. 
Pierwsze badania na stanowisku prowadzili na przełomie XIX i XX wieku 
archeolodzy z Prussia-Museum: Emil Hollack i Felix Ernst Peiser. 
Odkryto wtedy co najmniej 179 pochówków, jednak większość zabytków 
oraz dokumentacji z tych wykopalisk zaginęła podczas II wojny światowej. 
Aż do 2016 roku dokładna lokalizacja cmentarzyska nie była znana.
Po pozytywnej weryfikacji w terenie, w lipcu 2017 roku rozpoczęliśmy 
pierwszy sezon badań w Wólce Prusinowskiej. W związku z ubiegłorocznym 
sukcesem – w roku 2018 kontynuowaliśmy eksplorację. 
Badania zaplanowaliśmy w sposób umożliwiający jak najlepsze rozpoznanie 
stanowiska, zarówno w zakresie określenia jego granic, jak i odnalezienia 
nieprzebadanej części nekropoli. Ponownie podjęliśmy prace w obrębie 
północnej części cmentarzyska, gdzie w poprzednim sezonie natrafiliśmy
na relikty przedwojennych wykopalisk. 

Podsumowanie badań w 2018 roku

Badania wykopaliskowe w sezonie 2018 (fot. Terra Desolata)



Na podstawie przeprowadzonych badań geofizycznych wytyczyliśmy 
jeden z wykopów, w którym odsłoniliśmy pierwsze nienaruszone obiekty. 
Odkryliśmy kilkadziesiąt przedmiotów metalowych – w tym zapinkę 
zoomorficzną w kształcie ptaka (niem. Vögelfibeln), zawieszki, paciorki 
szklane i z brązu oraz – znane nam dobrze z zeszłego sezonu – 
prostokątne okucia pasa. Ponadto znaleźliśmy kilkaset fragmentów 
ceramiki, w większości bogato ornamentowanej. Zabytki te potwierdzają 
chronologię cmentarzyska, datowanego na późny okres wędrówek ludów 
oraz interregionalny charakter grupy olsztyńskiej.
W trakcie trwania prac wykopaliskowych przeprowadzona został również 
wstępna prospekcja podwodna w jeziorach: Nawiady, Mojtyny i Zyzdrój 
Wielki. Dzięki temu będziemy mogli się lepiej przygotować do kolejnych 
sezonów. 
Miniony sezon utwierdził nas w przekonaniu, że jedynie kompleksowe 
podejście do problemu, jakim jest odtwarzanie życia dawnych 
społeczności, może dać satysfakcjonujące wyniki. Zależy nam na tym,
aby nasze badania miały interdyscyplinarny charakter, dlatego dalej 
będziemy wykorzystywać metody nieinwazyjne, archeologię lotniczą, 
podwodną czy GIS.
Tegoroczne prace przyniosły nam coś niezwykle cennego: pokazały siłę 
ludzkiej życzliwości! Nasza ekspedycja nie miałaby szans powodzenia, 
gdyby nie pomoc szeregu wspaniałych osób.
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Badania wykopaliskowe w sezonie 2018 (fot. Terra Desolata)
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Badania wykopaliskowe w sezonie 2018 (fot. Terra Desolata)

Działania edukacyjne 
(fot. Terra Desolata)
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Wykłady, gry terenowe i nasz 
udział w jarmarku w Kętrzynie 

(fot. Terra Desolata)



Archeologia podwodna
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Ludzie do życia zawsze potrzebowali wody, toteż większość skupisk 
ludzkich koncentrowała się przy rzekach, jeziorach czy morzach. 
Dlatego właśnie warto szukać w nich pozostałości osad, pomostów,
ceramiki oraz elementów metalowych. W głębszych zbiornikach można 
natrafić na wraki – są one bogatym źródłem informacji o życiu w przeszłości, 
ponieważ zazwyczaj statki tonęły z całym wyposażeniem. Znaleziska służą 
rekonstrukcji tego, co wówczas dana społeczność jadła i piła, a także – jakimi 
narzędziami i technologiami dysponowała. Ułatwiają one również 
odtworzenie kontaktów i szlaków handlowych.
Ze względu na to, że niewielu archeologów potrafi nurkować, archeologia 
podwodna to rzadko stosowana metoda; większość stanowisk była badana 
wyłącznie na powierzchni. Niemniej nasz zespół może się pochwalić 
odpowiednimi specjalistami – liczymy na odnalezienie tego, 
co w zamierzchłych czasach wpadło do wody i nie dało się odzyskać. 

Badania podwodne w jeziorze Nawiady (fot. Terra Desolata)



.
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Archeologia lotnicza jest ważnym uzupełnieniem badań powierzchniowych. 
Daje możliwość spojrzenia na badane tereny z innej perspektywy, 
czyli z powietrza. W zależności od potrzeb można „z góry” bardzo 
dokładnie przyglądać się poszczególnym fragmentom interesującego
nas terenu, jak również oglądać większe obszary. Pozwala to bardzo często 
dostrzec obiekty lub miejsca, które nie zawsze są widoczne z powierzchni 
ziemi. Jeszcze przed erą lotnictwa używano w tym celu latawców
czy balonów. 
My wykorzystujemy samolot do fotografowania terenu w różnych porach 
roku – szczególnie wczesną wiosną i późną jesienią, kiedy to roślinność 
jeszcze nie zaczęła rosnąć lub liście już opadły z drzew i można dokładniej 
przyjrzeć się rzeźbie terenu, co pozwala wytypować miejsca do badań 
wykopaliskowych i weryfikowania stanowisk. Poza obserwowaniem 
interesujących nas obszarów wykonujemy setki zdjęć, z których później 
tworzymy ortofotomapę (dużo bardziej dokładną niż na przykład 
Google Maps).

Archeologia lotnicza
Mazury z lotu ptaka (fot. Terra Desolata)



Badania powierzchniowe
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Archeologia to nie tylko wykopaliska, ale także badania 
powierzchniowe. Na terenie południowej części powiatu 
mrągowskiego systematycznie przeprowadzamy poszukiwania
z użyciem wykrywaczy metali. Ich celem jest lokalizowanie 
zupełnie nowych stanowisk lub odnalezienie starych, 
już w przeszłości eksplorowanych, ale z upływem czasu 
zapomnianych i znanych obecnie jedynie z archiwaliów. 
Od wczesnej wiosny po koniec jesieni, poruszając się w grupach 
od kilku do nawet kilkudziesięciu poszukiwaczy, 
udało nam się odszukać dwa bałtyjskie cmentarzyska w okolicy 
jeziora Nowy Zyzdrój, nazwane Babięta I (niem. Babienten I) 
i Babięta II (niem. Babienten II). Na przełomie XIX i XX wieku 
były one eksplorowane przez archeologów niemieckich, 
jednak ich dokładna lokalizacja została zapomniana w efekcie 
burzliwych wydarzeń związanych z II wojną światową. 
 

Badania powierzchniowe- jesień 2018 (fot. Terra Desolata)
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Kim byli Bałtowie? Tego tak naprawdę do dziś nie wiadomo. 
Wielu badaczy uważa ich za protoplastów średniowiecznych 
Prusów. 
Wierzymy, że ponowna weryfikacja odnalezionych stanowisk 
przyczyni się w przyszłości do zwiększenia stanu wiedzy na temat 
społeczności zamieszkujących tereny Warmii i Mazur. Przy 
okazji poszukiwań „babięckich” natrafiliśmy na jedno nowe, 
obiecujące miejsce. Planujemy je sprawdzić w trakcie następnych 
wypraw. Nie ustajemy też w poszukiwaniu innych cmentarzysk 
oraz osad. W dalszym ciągu wiele pozostaje do odkrycia.

Badania powierzchniowe - jesień 2018 (fot. Terra Desolata)
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Wsparciem dla prowadzonych przez nas klasycznych badań 
powierzchniowych są nieinwazyjne badania terenowe. Oznacza to, 
że zaglądamy płytko pod powierzchnię ziemi bez wbicia w nią łopaty.
Geofizycy, z którymi współpracujemy, w ostatnim sezonie wykonali
dla nas pomiary magnetyczne (poszukując anomalii w natężeniu 
ziemskiego pola magnetycznego) i elektrooporowe (badając zjawisko 
różnego przewodnictwa prądu elektrycznego gruntu w zależności od jego 
składu). Obie metody zapożyczone są z geologii i pomagają nam zrobić 
wstępny rekonesans tego, czego możemy spodziewać się pod ziemią
oraz pozwalają efektywniej zaplanować późniejsze badania wykopaliskowe. 
Interpretowanie wyników badań przeprowadzonych
 na Mazurach stanowi trudność, gdyż teren ten jest tak zwanym obszarem 
młodoglacjalnym – pokrywające jego powierzchnię piaski, gliny i żwiry 
polodowcowe zaburzają odczyty urządzeń.

Badania nieinwazyjne

Badania geofizyczne i sondaż geologiczny (fot. Michał Pisz)
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Nowe technologie
GIS, czyli Systemy Informacji Geograficznej, wykorzystuje się w trakcie 
badań terenowych, jak również podczas zasadniczego sezonu wykopalisk.
W czasie tak zwanych „powierzchniówek” uczestnicy badań są wyposażeni 
w urządzenia mobilne z GPS, które to zapisują współrzędne geograficzne 
znalezionych przedmiotów oraz ścieżki przejścia poszczególnych osób. 
Ponadto porównuje się archiwalne mapy z aktualnymi danymi terenowymi, 
co często pomaga w odnalezieniu zaginionych obiektów czy stanowisk. 
Terra Desolata posługuje się również dronami. Używanie „bezzałogowca” 
ma na celu przede wszystkim obserwację badanego terenu w aktualnej 
formie. Pozwala to na skierowanie badaczy na wskazany przez operatora 
nowy obszar badań. Pobocznym efektem lotów drona jest niesamowity 
materiał filmowy i fotograficzny, który wykorzystujemy w swoich 
produkcjach.

Nasz dron i wyniki wykorzystania aplikacji GIS w terenie 
(fot. Terra Desolata)



Konserwacja
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Konserwacją zabytków zajmuje się kilkoro członków Fundacji, 
korzystających z pracowni konserwatorskiej Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dbają oni o to, by 
znalezione przedmioty chociaż częściowo odzyskały wygląd i 
piękno, jakimi przed wiekami cieszyły oczy swoich właścicieli. 
Rzeczy, które kiedyś były elementami życia codziennego, mimo 
wielu skaz spowodowanych upływem czasu zaskakują starannością
 ich wykonania i dalej cieszą się uznaniem dla kunsztu
 ich twórców.

Naczynie sklejone przez nasz zespół. Odnalezione podczas 
sezonu wykopaliskowego 2018 (fot. Terra Desolata)

Zabytki z Wólki 
Prusinowskiej - 

sezon 2018
 (fot. Terra 

Desolata)



Z kim współpracujemy
 
Projekt współfinansowany ze środków: 
Instytutu Archeologii UW,
 Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego,
 Fundacji Universitatis Varsoviensis,
 Rady konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW
 
W działaniach wspierają nas:
Szkoła Podstawowa w Nawiadach,
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
 Muzeum Warmii i Mazur Oddział w Mrągowie,
Mazurski Park Krajobrazowy,
Wydział Historyczny UW,
Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo–Wschodniej 
UW,
Fundacja „Dziedzictwo Nasze”
 Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno–
Kolekcjonerskie,
Stowarzyszenie Miłośników Historii "Meritus",
 Koło Archeologii Pradziejowej UW
 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Pegaz w Pieckach
Nadleśnictwo Spychowo
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Nasi patroni i partnerzy 
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Kontakt: 
archeologia@terradesolata.pl
www.terradesolata.pl
 

Twitter -  @TerraDesolata
 
Facebook - @TerraDesolata 1
 
Instagram - @terradesolata
 
Youtube - TERRA DESOLATA



ZAPRASZAMY DO 
OBSERWOWANIA NASZYCH 

POCZYNAŃ

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Archeologia i edukacja na Mazurach


