
 ARCHEOLOGIA I
EDUKACJA NA

MAZURACH
„ T E R R A  D E S O L A T A  A . D .  2 0 1 9 .

I N T E R D Y S C Y P L I N A R N E

B A D A N I A  N A U K O W E  O R A Z

P O P U L A R Y Z A C J A  A R C H E O L O G I I

N A  Z I E M I  G A L I N D Z K I E J "



Spis treści 
1.  Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?................................................3
2. Podsumowanie poprzednich sezonów wykopaliskowych..... 4
3.  Podsumowanie badań w 2019 roku............................................... 6
4. Działalność edukacyjna...................................................................   10
5.  Etnologia...............................................................................................  12
6.  Archeologia lotnicza ......................................................................... 13
7.  Archeologia podwodna...................................................................... 15
8.  Badania powierzchniowe.................................................................. 16
9.  Badania nieinwazyjne........................................................................ 17
10. Nowe technologie............................................................................. 18
11. Konserwacja.......................................................................................... 19
12. Z kim współpracujemy.................................................................... 20
13. Archeolodzy w mediach społecznościowych............................ 22 

Anno Domini 2019

Autorzy tekstów: Katarzyna Orkowska, Iwona Lewoc, Kamil Niemczak, Monika
Radzikowska, Katarzyna Turczyn, Ania Bucholc, Bartłomiej Kujda, Marek Makola,
Joanna Szarkowska, Dagmara Morozowicz, Ula Sroczyńska
Opracowała: Dagmara Morozowicz
Korekta: Kamila Supeł
 



Badania w terenie w roku 2019 (fot. Terra Desolata)

Działania edukacyjne w roku 2019
(fot.Terra Desolata)
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Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Fundacja Terra Desolata powstała z pasji do archeologii. Pomysł zrodził się w 2016
roku w grupie dobrych znajomych podczas wykopalisk na zaprzyjaźnionym
stanowisku w Czerwonym Dworze. Już rok później ruszyliśmy na Mazury, aby
otworzyć pierwszy samodzielny wykop. Ulokowana była tutaj wczesnośredniowieczna
kraina Galindia, którą krzyżacki kronikarz,  Piotr z Dusburga, opisał jako ziemię
opuszczoną, czyli „terra desolata”. 
Staramy się pokazywać, że nie zawsze tak było! W trakcie trzech ostatnich lat
zajmowaliśmy się nie tylko archeologią, lecz także szeroko pojętą edukacją
okołoarcheologiczną.
Stawiamy na interdyscyplinarność (badania powierzchniowe, wykopaliskowe,
podwodne, lotnicze, LIDAR, GIS) i przekazywanie wiedzy poprzez zabawę (pikniki,
gry terenowe, festyny archeologiczne). Bierzemy udział w wykładach, seminariach,
konferencjach, uczestniczymy w konserwacji zabytków, które następnie
opracowujemy i udostępniamy na wystawach – również na tych, które sami
organizujemy. Zależy nam na tym, żeby każdy mógł osobiście wziąć kawałek historii
do ręki i przekonać się, że nauka jest ciekawa i dostępna dla wszystkich. 
Nasze działania na bieżąco opisujemy na stronie internetowej oraz na portalach
społecznościowych. Robimy wszystko co w naszej mocy, żeby zebrać jak najwięcej
fragmentów archeologicznej układanki oraz aby przywrócić pamięć o ludziach
zamieszkujących Pojezierze Mazurskie  w przeszłości. 

Nasz zespół (fot. Terra Desolata)



Podsumowanie poprzednich
sezonów wykopaliskowych

Historia archeologii Warmii i Mazur jest ciekawa i tragiczna zarazem. Większość
wiedzy, którą dziś posiadamy, o przeszłości tego terenu pochodzi z wykopalisk
archeologów niemieckich. W 2. poł. XIX wieku i pierwszych dziesięcioleciach XX
wieku przebadali oni setki stanowisk od epoki kamienia po średniowiecze i czasy
nowożytne. Ogromna kolekcja zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie
wykopalisk przechowywana była w siedzibie wiodącej jednostki muzealnej Prus
Wschodnich – Prussia-Museum w Królewcu (dziś Kaliningrad). W 1944 roku
aliancki nalot zniszczył miasto oraz siedzibę Muzeum. Dokumentacja z badań,
obszerna korespondencja, informacje m.in. o dokładnej lokalizacji stanowisk oraz
zabytki uległy zniszczeniu lub rozproszeniu. Współcześnie archeolodzy
zajmujący się tym obszarem próbują odtworzyć stan wiedzy pruskich naukowców. 
Własne badania wykopaliskowe prowadzimy od 2017 roku. Pierwsze kroki
stawialiśmy w Mojtynach, gdzie szukaliśmy śladów nekropoli z II-III wieku 
po Chrystusie. Jak dotąd bezskutecznie. Nie poddajemy się jednak! Mocno
wierzymy, że cierpliwość i systematyczne poszukiwania – przy użyciu
różnorodnych metod – przyniosą 
w końcu upragnione efekty. 
 

Badania na stanowisku w Wólce Prusinowskiej
(fot. Terra Desolata)
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Badania na stanowisku w Wólce Prusinowskiej
(fot. Terra Desolata)

 
W tym samym roku wykopy otworzyliśmy również kilkanaście kilometrów dalej –
w miejscu domniemanego bałtyjskiego cmentarzyska w Wólce Prusinowskiej.
Pierwsze badania przeprowadzono tam na przełomie XIX i XX wieku.
Pozyskane wówczas zabytki znamy dziś jedynie z lakonicznych opisów, rysunków
i zdjęć. 
Do niedawna dokładana lokalizacja stanowiska była nieznana. Nasze wykopaliska
są pierwszymi współczesnymi badaniami w tym miejscu. Dzięki nim udało nam 
się powiązać współczesne znaleziska z tymi sprzed przeszło stu lat. 
Podczas dwóch sezonów badań (w latach 2017, 2018) natrafiliśmy na ślady
wykopalisk pruskich archeologów oraz na nienaruszone pochówki sprzed
około 1300–1400 lat. Niemieccy badacze zgubili, wyrzucili lub przeoczyli
setki kawałków ceramiki oraz kilkadziesiąt przedmiotów metalowych. 
Bardzo zależy nam na bieżącej publikacji znalezionych przez nas
zabytków – są one przedmiotem prac licencjackiej i magisterskiej.
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Badania archeologiczne przeprowadzone latem 2019 roku były dla nas
niezwykle udane. Był to już trzeci sezon wykopalisk odbywających się 
na stanowisku w Wólce Prusinowskiej (gm. Piecki). 
Nasze prace przebiegają dwutorowo. Dzięki tegorocznym
wykopaliskom udało nam się uchwycić zachodnią część strefy
rozpoznanej przez niemieckich badaczy. 
We wschodniej strefie stanowiska znajduje się część nieprzebadana,
odkryta przez nas w 2018 roku dzięki badaniom geofizycznym oraz
powierzchniowym. Tutaj, pod próchnicą glebową rozciąga się warstwa
brązowej ziemi głębokości około 20 cm, która jest prawdopodobnie
pozostałością po czasach, kiedy miejsce to było polem uprawnym
(końcówka XIX wieku). Pod nią, w żółtym piasku, odnajdujemy, całe
lub częściowo zniszczone przez orkę, groby ciałopalne,
bezpopielnicowe – tzn. takie, w których spalone szczątki zmarłego
wraz z pozostałościami stosu zostały złożone bezpośrednio do ziemi,
lub też w organicznym pojemniku, który uległ rozłożeniu.
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Podsumowanie badań w 2019 roku

Badania na stanowisku w Wólce Prusinowskiej
(fot. Terra Desolata)



W tym roku odkryliśmy aż cztery pochówki. Najbardziej bogaty z nich
był częściowo zniszczony przez XIX-wieczną orkę i rozciągnięty na
przestrzeni 3 m. W trakcie eksploracji oprócz przepalonych ludzkich
kości odnaleziono w nim: brązową zapinkę pięciopalczastą, naszyjnik 
z paciorków ze skręconego brązowego drutu, gliniany przęślik oraz
fragmenty – wykonanego z kości lub poroża – grzebienia. Po przęśliku 
i paciorkach wnosić można, że był to pochówek kobiety. Analiza
antropologiczna wykazała, że w tym grobie złożono osobę dorosłą wraz 
z dzieckiem poniżej 1 miesiąca życia. Możemy więc z dużą dozą
prawdopodobieństwa wnosić, że był to grób matki i dziecka zmarłych 
w okresie okołoporodowym.
W innym pochówku znajdowały się natomiast szczątki dorosłego
mężczyzny (powyżej 23 roku życia), a jego wyposażenie grobowe stanowił
puchar na pustej nóżce – naczynie bardzo charakterystyczne dla grupy
olsztyńskiej.
Odkrywając kolejne obiekty i zabytki, coraz lepiej poznajemy badane
przez nas stanowisko, a także kulturę materialną ludzi zamieszkujących
te ziemie przed kilkunastoma wiekami. Z pewnością będziemy
kontynuować nasze badania!
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Badania na stanowisku w Wólce Prusinowskiej
(fot. Terra Desolata)
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Badania na stanowisku w Wólce Prusinowskiej
(fot. Terra Desolata)

Fragmenty
potłuczonego naczynia
(fot. Terra Desolata)
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Otwarcie wystawy w Krutyni
(fot. Terra Desolata)

Turniej gier w Nawiadach (fot.
Terra Desolata)



Nasza misja to przybliżanie nauki i udowadnianie, że można się uczyć w sposób
niebanalny i ciekawy. Staramy się wymyślać i prowadzić takie zajęcia, w jakich
sami chcielibyśmy uczestniczyć. Opowiadamy nie tylko o archeologii, lecz także
o historii kultury, a nawet nauk ścisłych!
Przeprowadziliśmy dziesiątki warsztatów w mazowieckich i mazurskich
szkołach, jednak rok 2019 przeżyliśmy przede wszystkim pod znakiem naszego
największego jak do tej pory projektu, czyli: „Jestem stąd” – działania edukacyjne
i kulturalne promujące różnorodność dziedzictwa regionu Mazur. 
Działo się wiele! Pierwszym etapem projektu była wystawa „Piecki – Jestem
stąd”, której podstawę stanowiły rozmowy z mieszkańcami okolicy – 
o miejscowych historiach, ludzkich losach i korzeniach, a także o dawno
zapomnianych legendach i plotkach sprzed niemal pół wieku. Wystawę można
było zwiedzać w lipcu w GOKSiR „Pegaz” w Pieckach.
W tym samym miesiącu odbył się również nasz kolejny wernisaż – w siedzibie
Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni zaprezentowaliśmy dzieje nieco
bardziej odległe. Na wystawie „Bałtowie: zapomniana historia mazurskiej ziemi”
pokazaliśmy zabytki archeologiczne oraz ich kopie znalezione na Mazurach. 
Nie zabrakło wśród nich najnowszych artefaktów z naszych badań. 
Zorganizowaliśmy także Turniej Gier w Szkole Podstawowej w Nawiadach.
Uczestnicy mieli okazję zagrać w starożytne i średniowieczne planszówki oraz
spróbować swoich sił w zabawach ruchowych. 
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Działalność edukacyjna

Dzień nauki "Kalejdoskop" w Spychowie
oraz Festiwal Ceramiki w Pieckach (fot. Terra Desolata)



Naszą największą imprezą w tym roku był Dzień Nauki „Kalejdoskop” –
wydarzenie towarzyszące do corocznego Powrotu Juranda do Spychowa, 
podczas którego na zwiedzających czekało dziewiętnaście stanowisk 
z różnorodnymi pokazami i warsztatami: alchemicznymi,
archeologicznymi, fizycznymi i wieloma innymi! Można było także założyć
specjalne okulary i przenieść się do wirtualnej rzeczywistości, obejrzeć
przedstawienie oparte na lokalnych legendach, spotkać się z pszczelarzem
i… nauczyć niesamowitych sztuczek pod okiem profesjonalnego iluzjonisty.
Projekt zakończyliśmy jesienią niepodległościowym pokojem zagadek.
Odwiedziliśmy szkoły w gminach Piecki i Świętajno, gdzie
przeprowadziliśmy zajęcia połączone z grą, których tematyka dotyczyła
polskiej drogi do wywalczenia sobie wolności.
Cały projekt „Jestem stąd” był współfinansowany ze środków Fundacji
PZU oraz wsparcia darczyńców z serwisu zrzutka.pl. Dziękujemy!
W tym roku braliśmy również udział w szeregu pikników naukowych –
m.in. na Festiwalu Nauki w Mikołajkach i Pikniku Naukowym Centrum
Nauki Kopernik i Polskiego Radia w Warszawie.
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Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego
Radia 

w Warszawie (fot. Terra Desolata)



W trakcie naszej działalności nie tylko wydobywamy wiedzę ze
spowitych aurą tajemniczości archeologicznych pozostałości, lecz
także zżywamy się z ludźmi i poznajemy bardziej współczesne historie.
W związku z tym w 2019 roku poszerzyliśmy naszą działalność o
„rozmowy z ludźmi” o ich wspomnieniach, historii i opowieściach,
które krążą po okolicy. Zaczęliśmy od etnologii z mieszkańcami gminy
Piecki. Dzięki temu dowiedzieliśmy się wiele o rozwoju regionu po II
wojnie światowej,o tartakach, o tajemnicach, które kryją się w
drzewach, oraz o niesamowitych ludziach, którzy tworzyli i
współcześnie tworzą ten region. Z tej wiedzy narodziła się m.in. nasza
pierwsza wystawa etnologiczna „Piecki – Jestem stąd”.

.
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Etnologia

Rozmowy o wspomnieniach i historii gminy
oraz wystawa "Piecki - Jestem stąd" w Pieckach

(fot. Terra Desolata)



Wczesną wiosną, kiedy ziemia budzi się do życia, nasz zespół rozpoczyna
przygotowania do nadchodzącego sezonu wykopaliskowego. Jest to też
najlepszy moment do wzbicia się w powietrze i spojrzenia na przyszły obszar
badań z lotu ptaka. Wykorzystujemy nowe technologie; dysponujemy dronem,
jednak bezzałogowe statki powietrzne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
mogą wznosić się jedynie do 150 m nad ziemią, natomiast samolot na potrzeby
archeologii wzbija się aż do 2000 m. I z tym sobie radzimy! 
Mamy na pokładzie licencjonowanego pilota, dlatego w zależności od potrzeb
możemy spojrzeć na poszczególne fragmenty interesującego nas terenu albo
oglądać większe obszary. Jest to nie tylko kwestia perspektywy, ale także
jakości wykonywanych przez nas fotografii. 
Na pokład samolotu zabieramy aparat fotograficzny z wymienną optyką,
którym podczas jednego przelotu wykonujemy kilka tysięcy wysokiej jakości
zdjęć. Oczywiście nic nie zastąpi ludzkiego oka, dlatego pilot i fotograf
podczas nalotu uważnie przyglądają się rzeźbie terenu i zaznaczają
interesujące obszary na mapie. Rozdzielczość wykonanych fotografii jest
szczególnie ważna nie tylko przy wykonywaniu ortofotomapy badanego
terenu, lecz także podczas analizy pojedynczych zdjęć.

 
 

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

I z poziomu gruntu... 
Jezioro Wielki Zyzdrój (fot. Terra Desolata)



Woda kryje w swoich odmętach niezbadane tajemnice. Od wieków
przyciągała ludzi, była niezbędna do życia, ale także fascynowała –
składano w niej dary i ofiary, a to, co raz wpadło do wody, zwykle
przepadało. 
Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i wyszkolonym nurkom nie musimy
się ograniczać do badań powierzchniowych – zagubioną przeszłość
możemy odkrywać również w zbiornikach wodnych. Jednakże badania
podwodne to nie tylko nurkowanie. Pracę zaczynamy zwykle 
od żmudnego przeglądania map i sprawdzania, jak wyglądały cieki
wodne i hydrografia na danym terenie w interesującym nas okresie.
Później nadchodzi czas na dokładne oględziny i wybranie najlepszej
metody badawczej. 
Małe zbiorniki dzielimy na obszary, które są przeszukiwane przez
grupy nurków. W przypadku większych akwenów wstępne
rozpoznanie prowadzimy przy użyciu pontonu z sonarem bocznym. 
Po przeskanowaniu rzeźby dna nurkujemy tylko w tych miejscach, 
w których obraz sonaru wskazuje interesujące cienie – anomalie,
zarysy obiektów. Badania podwodne możemy prowadzić w rzekach,
jeziorach, a nawet w bagnach. Metody badawcze zawsze dobieramy
według naszej podstawowej zasady: bezpieczeństwo przede
wszystkim!
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Archeologia podwodna

Badania podwodne (fot. Terra desolata)
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W 2019 roku kontynuowaliśmy poszukiwania powierzchniowe archiwalnych 
i nowych stanowisk archeologicznych w południowej części Pojezierza
Mrągowskiego. Tym razem skoncentrowaliśmy się na trzech cmentarzyskach
położonych w gminie Piecki: Starych Kiełbonkach, Macharach i Uklance. O ile
dwa ostatnie wciąż pozostają nieuchwytne, o tyle podczas kwietniowych badań
udało nam się namierzyć cmentarzysko w okolicy Starych Kiełbonek (znane
pod archiwalną nazwą „Alt-Kelbonken I”). Niewiele o nim wiemy, ponieważ
zachowane do naszych czasów informacje o wynikach przedwojennych badań
pozostawiły chaotyczny obraz, ale na pewno było ono użytkowane przez
ludność kultury bogaczewskiej w okresie wpływów rzymskich – potwierdzają to
pochodzące z II–III wieku po Chrystusie zabytki, które odnaleźliśmy na
powierzchni stanowiska. Odkrycie to na pewno przyczyni się do
zweryfikowania i znacznego wzbogacenia znanych informacji.
To już czwarte cmentarzysko w dotychczasowym dorobku naszej
Fundacji, którego lokalizację – z pomocą wielu przyjaciół –
udało się przywrócić nauce. 

Badania powierzchniowe

Powierzchniówki- kwiecień 2019 (fot. Terra Desolata)



Badania tzw. nieinwazyjne stanowią obecnie nieodłączny element większości
projektów archeologicznych. Jest to związane z tendencją do odchodzenia
od klasycznego pojmowania archeologii jako nauki skupiającej się na
wydobywaniu zabytków z ziemi i stawianiem na tzw. interdyscyplinarność,
czyli łączenie nauk w celu uzyskania szerszej perspektywy badawczej. 
W dużym uproszczeniu nieinwazyjność w tym wypadku oznacza, że
zaglądamy pod powierzchnię ziemi bez wbijania w nią łopaty. W ramach
badań nieinwazyjnych na stanowiskach archeologicznych wykonuje się
przede wszystkim pomiary geofizyczne zapożyczone z badań
geologicznych. Wybór odpowiedniej metody nie jest prosty i zależy od
rodzaju podłoża oraz lokalnych warunków geologicznych. Na terenie
Mazur mierzymy się z trudnymi w interpretacji wynikami takich badań,
gdyż to obszar tzw. młodoglacjalny, gdzie piaski, gliny i żwiry polodowcowe
pokrywające powierzchnię zaburzają odczyty urządzeń. Właśnie dlatego
współpracujemy z geofizykami, którzy do tej pory wykonali dla nas pomiary
magnetyczne (poszukując anomalii w natężeniu ziemskiego pola
magnetycznego) i elektrooporowe (badając zjawisko różnego przewodnictwa
prądu elektrycznego gruntu w zależności od składu). Wyniki tych badań
pomogły nam zrobić wstępny rekonesans, zorientować się, czego możemy
się spodziewać pod ziemią, oraz pozwoliły nam efektywniej zaplanować
późniejsze badania wykopaliskowe. 

Badania nieinwazyjne
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Jezioro Mokre - kwiecień 2019 (fot. Terra Desolata)



Podobnie jak w latach poprzednich wciąż wykorzystujemy dane GIS,
czyli Systemy Informacji Geograficznej. Pomaga nam to w stworzeniu
mapy znalezisk. Podczas odkrycia zabytku, dokumentujemy jego
współrzędne geograficzne za pomocą urządzenia GPS. 
Pomaga to w późniejszym naniesieniu na plan poszczególnych
zabytków. Wciąż weryfikujemy archiwalne lokalizacje stanowisk. 
Sięgamy po kolejne nowe technologie - tworzymy dokumentację 3D
naszych obiektów. Pierwsze efekty będziemy na bieżąco przedstawiać
podczas naszych wystąpień na konferencjach sprawozdawczych, 
jak i na naszej stronie internetowej.
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Nowe technologie

 Praca gabinetowa po powrocie z wykopu
 (fot. Terra Desolata)
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Konserwacja
Z roku na rok przybywa nam zabytków, każdy jest wyjątkowy, każdy
ma jakąś historię do opowiedzenia. Czy to pamiątka rodzinna, 
czy fanaberia na targu, teraz są bezcennym źródłem informacji. 
Z tej właśnie przyczyny dbamy o to, żeby zostały jak najlepiej
zabezpieczone przed niszczycielską siłą czasu. Robimy wszystko, 
co w naszej mocy, aby przetrwały jak najdłużej i zadziwiały kolejne
pokolenia kunsztem i starannością wykonania.

Zabytki z sezonu 2019 po konserwacji 
 (fot. Terra Desolata)

Praca przy konserwacji zabytków (fot. Terra Desolata)



Z kim współpracujemy
 
Projekt współfinansowany ze środków: 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego
Fundacji Universitatis Varsoviensis
Rady konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW
Fundacji PZU
 
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
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie
Stowarzyszenie Miłośników Historii „Meritus”
Koło Archeologii Pradziejowej UW
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Pegaz w Pieckach
Nadleśnictwo Spychowo
Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”
Muzeum Regionalne im. Walentyny Dermackiej z Sapiehów
w Pieckach
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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


