
Fundacja Terra Desolata

Sprawozdanie merytoryczne z działalności w okresie 19 czerwca – 31 grudnia 2018 r
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Zarząd Fundacji:
Iwona Lewoc - Prezes
Kamil Niemczak - Viceprezes
Marcin Zielonka - Dyrektor
Monika Radzikowska – Członek Zarządu
Marek Makola – Członek Zarządu
Rafał Cywiński – Członek Zarządu

Rada Fundatorów:
Konrad Jezierski
Marta Cywińska
Paweł Drzazga
Marcin Macios
Dagmara Morozowicz
Katarzyna Orkowska
Urszula Sroczyńska

II. CEL, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

Celem  Fundacji  jest  prowadzenie  działalności  naukowo-badawczej,  edukacyjno-oświatowej,  kulturalnej
w dziedzinie archeologii i nauk historycznych, a także w zakresie wspierania, ochrony, i promocji dziedzictwa
kulturowego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) wykonywanie i współfinansowanie zadań naukowo-badawczych w dziedzinie archeologii;
2) dokumentację i inwentaryzację obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych;
3) zastosowanie i wdrażanie najnowszych technik dokumentacyjnych;
4) ustalania standardów i procedur rewitalizacji zabytków;
5) analizę i rekonstrukcję zabytkowego krajobrazu;
6) interdyscyplinarną analizę zabytków ruchomych i nieruchomych;
7)  współpracę  z  instytucjami  państwowymi  i  samorządowymi,  muzeami,  organizacjami  pozarządowymi,
a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym
celem Fundacji;
8)  działalność  edukacyjną  i  oświatową,  poprzez  promocję  dziedzictwa  kulturowego  m.  in.  rekonstrukcję
historyczną, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
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9) organizowanie i wspieranie konferencji naukowych o tematyce związanej z ochroną i promocją dóbr kultury,
w szczególności ochroną i promocją dziedzictwa archeologicznego;
10)  organizowanie  i  wspieranie  wystaw  o  tematyce  związanej  z  ochroną  i  promocją  dóbr  kultury,
w szczególności ochroną i promocją dziedzictwa archeologicznego;
11) prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej w formie publikacji naukowych i popularnonaukowych;
12) przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie 
i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu;
13) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz
przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych;
14)  upowszechnianie  wiedzy  w  zakresie  objętym  celami  Fundacji:  w  Internecie,  w  środkach  masowego
przekazu, w tym w formie audycji, filmów, artykułów oraz reportaży i wywiadów w prasie, radio, telewizji oraz
za pomocą działalności wydawniczej;
15) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek organizacyjnych prowadzących
działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie tych doświadczeń oraz udzielanie
porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania;
16)  współpracę  międzynarodową  na  rzecz  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  z  instytucjami,  organizacjami
i osobami z zagranicy dla osiągania wspólnych celów statutowych.
2. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1, ma w całości charakter nieodpłatny.

II.1. Działalność edukacyjna:
Od  czerwca  2018  r.,  gdy  nastąpiła  rejestracja  organizacji,  Fundacja  podjęła  szereg  działań  edukacyjnych
skierowanych zarówno do dzieci jak i dorosłych. Wydarzenia miały charakter niekomercyjny.
Naszym głównym polem aktywności była w tym roku gmina Piecki, gdzie prowadziliśmy projekt “Wakacje
z  archeologią”.  W  ramach  tej  aktywności  Fundacja  Terra  Desolata  zorganizowała  ponad  20  warsztatów,
prelekcji i prezentacji zabytków oraz 1 grę terenową w Szkole Podstawowej w Nawiadach, Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji “Pegaz” w Pieckach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Spychowo. W ramach projektu
gościliśmy także na wykopaliskach  podopiecznych Fundacji  Dziedzictwo Nasze  z  Węgorzewa,  dla  których
zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne. 
Fundacja brała także udział w II Warszawskim Pozarządowym Tygodniu Edukacyjnym organizowanym przez
Fundację Szkatułka i Miasto Stołeczne Warszawa. Zorganizowaliśmy grę terenową w dzielnicy Wilanów.
Ostatnim projektem edukacyjnym w 2018 r.  było przeprowadzenie  warsztatów dla  podopiecznych Fundacji
Ocalenie w ich siedzibie w Warszawie.

II.2. Działalność naukowa:
W 2018 r.  Fundacja prowadziła badania naukowe z zakresu archeologii.  Podjęliśmy prace w mikroregionie
jezior: Mojtyny, Nawiady i Wielki Zyzdrój (gm. Piecki). Zostały przeprowadzone badania powierzchniowe przy
użyciu  wykrywaczy  metali  mające  na  celu  sprawdzenie  obszaru  pod  kątem  obecności  stanowisk
archeologicznych.  Udało  się  odszukać  trzy  cmentarzyska  w  okolicy  jeziora  Nowy  Zyzdrój  -  dwa  znane
z literatury: nazwane Babięta I (niem. Babienten I), Babięta II (niem. Babienten II) oraz jedno nowe, nieznane
wcześniej. Wszystkie związane są z ludami bałtyjskimi. 
Badania  wykopaliskowe  w  2018  r.  przeprowadzono  na  stanowisku  Wólka  Prusinowska,  stan.  1.
Jest to nekropolia bałtyjska z okresu wędrówek ludów. Stanowisko po raz pierwszy badane było na przełomie
XIX i XX w. przez archeologów niemieckich. Zostało ono ponownie odnalezione i zweryfikowane w 2017 r.
Wykopaliska  poprzedziły  badania  geofizyczne.  Wykorzystano  metody:  magnetyczną  oraz  elektrooporową.
Zarejestrowano  anomalie,  które  mogły  być  związane  z  obecnością  niewyeksplorowanych  grobów.
Zgodnie z tymi wynikami, wykopy założono w dwóch miejscach w obrębie stanowiska – na obszarze, gdzie



zarejestrowano anomalie oraz w strefie widocznych śladów po badaniach niemieckich.
Odkryto  kilkadziesiąt  przedmiotów  metalowych  –  w  tym  zapinkę  zoomorficzną  w  kształcie  ptaka  (niem.
Vögelfibeln), zawieszki, paciorki szklane i wykonane z brązu oraz 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  tzw.  grupy
olsztyńskiej. 
Podczas prac terenowych prowadzono także bieżącą dokumentację opisową, fotograficzną i rysunkową zgodną
ze standardami przyjętymi w archeologii.
W  trakcie  trwania  prac  wykopaliskowych  przeprowadzona  został  również  wstępna  prospekcja  podwodna
w jeziorach: Nawiady, Mojtyny i Zyzdrój Wielki.
Prace prowadzone były z ramienia Instytutu Archeologii  UW pod kierownictwem mgr.  Kamila Niemczaka.
Badania terenowe trwały w dniach 2-31 lipca 2018 zgodnie z wydanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków w Olsztynie pozwoleniem nr 589/2018.
Ponadto  jesienią  przeprowadzono  także  badania  geofizyczne  w  Mojtynach  oraz  poszukiwania  stanowisk
archeologicznych w okolicy m. Mojtyny, Uklanka oraz Machary.

II.3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej:
W ramach prowadzonej  działalności  gospodarczej   Fundacja realizowała działania edukacyjne podczas XIII
Jarmarku Średniowiecznego na Świętego Jakuba w Kętrzynie oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci  z jednej
z warszawskich szkół.

III. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU
Zarząd nie podjął żadnych uchwał.

IV. INFORMACJE FINANSOWE

IV.1 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Wysokość uzyskanych przychodów: 

Źródło przychodów:
- Fundacja Szkatułka: 1000,00 zł
- działalność gospodarcza: 1300,00 zł
- darowizny pieniężne: 2940,00 zł

IV.2 Informacja o poniesionych kosztach
Koszty realizacji działań statutowych w ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 2901,47 zł
Koszty realizacji działań statutowych w ramach działalności gospodarczej: 1576,30 zł
Łączne koszty organizacji ogółem: 4477,77 zł

IV.3 Zatrudnienie i wynagrodzenia
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych
Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń.
Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
Członkowie Rady Fundatorów nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.



IV.4 Informacja o pożyczkach
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zaciągała pożyczek.

IV.5 Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych.
Wartość inwestycji krótkoterminowych na dzień 31.12.2018 wynosi: 8462,23 zł
Są to środki ulokowane na rachunkach bankowych prowadzonych przez Volkswagen Bank Polska S. A.

IV.6 Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
Nie wystąpiły.

IV.7 Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była zobowiązana składać żadnych deklaracji i zeznań podatkowych.

IV.8. Informacja o przeprowadzonych kontrolach.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była poddawana żadnym kontrolom.


