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Iwona Lewoc

Archeologia jest bliżej, niż może się wydawać.
O działalności Fundacji Terra Desolata

Dzieje Warmii i Mazur to temat fascynujący! Nawet jeśli stwierdze
nie to wydać się może lekko trywialne, jest ono na wskroś prawdziwe. 
Takie właśnie przekonanie przez lata kiełkowało, wzrastało i umacniało 
się  w głowach grupy dobrych znajomych,  przyjaciół,  pasjonatów, dla 
których punktem stycznym okazała się archeologia. Nikt nie mógł prze
widzieć, że niewinnie rzucone, lekko prowokacyjne hasło dotyczące pro
wadzenia własnych badań stanie się głównym drogowskazem na kolejne 
lata działalności naukowej. Co więcej, jest nim do dziś!

Podwaliną Fundacji Terra Desolata stał się nieformalny projekt stu
dencko-doktorancki  stworzony  w  ramach  jednego  z  kół  naukowych 
działających w Instytucie Archeologii UW1. Nasze pierwsze samodziel
ne  kroki  stawialiśmy,  korzystając  głównie  z  uczelnianego  wsparcia 
udzielanego działaniom studenckim2. W czasie nauki na Uniwersytecie 
Warszawskim mieliśmy szczęście trafić na wykładowców3, którzy przy
najmniej część z nas zarazili miłością do archeologii bałtyjskiej.

W pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem na południowo-wschod
nich pobrzeżach Bałtyku zaczynają krystalizować się społeczności, które 
wiele stuleci później, w wieku XIX, zostaną przez lingwistów określone 
mianem  Bałtów.  Byli  to przodkowie wczesnośredniowiecznych Prusów 
i Jaćwingów oraz żyjących do dziś Litwinów i Łotyszy. Społeczności te 
okres swojej świetności przeżywały w pierwszych wiekach po Chrystusie. 

1 Z dniem 1 września 2020 Instytut Archeologii został przekształcony w Wydział Archeologii.
2 W tym miejscu chciałabym podziękować dyrekcji Instytutu Archeologii, Radzie Konsultacyjnej ds. Stu

denckiego Ruchu Naukowego UW, Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Universitatis 
Varsoviensis za wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy realizować naszych planów.

3  Serdeczne podziękowania chciałabym skierować w stronę dr. hab. Pawła Szymańskiego, świetnego 
archeologa i pedagoga, którego ogłosiliśmy „ojcem chrzestnym” naszej Fundacji.
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Mimo że mieszkały na krańcach ówczesnego świata, były ważnym ogni
wem funkcjonującego w starożytności  szlaku handlowego, od surowca 
cenionego w Cesarstwie Rzymskim, a sprowadzanego znad Bałtyku zwa
nego dziś bursztynowym. Te antyczne ludy niestety nie zostawiły po sobie 
źródeł pisanych. Nieliczne wzmianki na temat plemion zamieszkujących 
w tym czasie  południowo-wschodnie  pobrzeża  Bałtyku znaleźć można 
u współczesnych im uczonych o greckim i rzymskim rodowodzie4. Dlate
go też głównym źródłem wiedzy na temat Bałtów są wykopaliska. Znaj
dowane zabytki pokazują kontakty miejscowej ludności z graniczącymi 
od południa i zachodu plemionami germańskimi. Z wielu ich nekropoli 
znane są również przedmioty o proweniencji rzymskiej. Oczywiście, zbyt 
śmiałą  byłaby hipoteza  o  bezpośrednich  kontaktach  z  basenem Morza 
Śródziemnego.  Napływ  południowych  idei  odbywał  się  zapewne  za 
pośrednictwem wspomnianych przed chwilą sąsiadów.

Zainteresowania  archeologiczną  przeszłością  Polski  północno-
wschodniej mają metrykę dłuższą, niż mogłoby się wydawać. Pierwsze, 
amatorskie próby jej poznawania podejmowane były już w XVIII wieku. 
Rozkwit badań nad „starożytnościami” Warmii i Mazur przypada na 2. 
połowę XIX i pierwsze dziesięciolecia wieku XX. W tym czasie na tere
nie dawnej  prowincji  Prusy Wschodnie ówcześni archeolodzy,  ale  też 
amatorzy,  przeprowadzili  niezliczone  prace  wykopaliskowe  na  wielu 
cmentarzyskach  (rzadziej  osadach)5.  Ogromna  liczba  zabytków,  spra
wozdania z badań, informacje odnośnie dokładnej lokalizacji stanowisk, 
wielowątkowa korespondencja, księgi inwentarzowe – wszystko to było 
przechowywane  w  Królewcu,  w  siedzibie  Prussia-Museum,  która 
w 1944 roku została zniszczona w wyniku nalotu alianckiego. Spowodo
wało to utratę wielu cennych informacji  oraz wyrządziło spustoszenie 
w zbiorach. Tę tragiczną historię opisywano już wielokrotnie6.

Drugowojenne wydarzenia zdeterminowały dzisiejsze kierunki roz
woju archeologii bałtyjskiej. Z jednej strony są to żmudne prace gabine

4 M.in. Tacyt w swojej Germanii wymienia żyjący nad Bałtykiem i trudniący się zbieraniem bursztynu 
lud Estiów. Pliniusz Starszy natomiast cytuje raport z wyprawy rzymskiego ekwity po bursztyn. Ten 
przywieziony znad Bałtyku surowiec miał być ważnym elementem urządzanych przez cesarza Nero
na igrzysk.

5 Przedwojenni badacze prowadzili prace na stanowiskach od epoki kamienia po średniowiecze. Bada
li obszary zamieszkałe w przeszłości przez Bałtów, jak i zajęte przez osadnictwo germańskie. 

6  A. Biner-Wróblewska (red.), Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum, Olsz
tyn 2008 – tam wcześniejsza literatura.
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towe, mające na celu odtworzenie stanu wiedzy pruskich archeologów. 
Jest to praca z wyraźnym zacięciem detektywistycznym – na podstawie 
strzępków informacji naukowcy starają się odtworzyć przebieg wykopa
lisk  oraz  dowiedzieć  się  jak  najwięcej  o  pozyskanych  w  ich  trakcie 
zabytkach.  Druga  ścieżka  opiera  się  na  prowadzeniu  współczesnych 
badań terenowych,  polegających  zarówno  na  poszukiwaniu  dokładnej 
lokalizacji  archiwalnych  –  czyli  badanych  w przeszłości  –  stanowisk 
archeologicznych, jak i prowadzeniu wykopalisk zgodnych ze współcze
sną metodyką.  Równie ważne są bieżące opracowywanie,  prezentacja 
i publikacja wyników. Fundacja Terra Desolata dokłada wszelkich sta
rań, by nie zaniedbywać żadnego z tych obszarów.

Od  początku  działalności  skupiamy  się  na  południowej  części 
powiatu mrągowskiego. Bezpośrednim impulsem, który sprawił, że w tej 
części Mazur pojawili się studenci i doktoranci zrzeszeni pod sztanda
rem  Terra  Desolata,  była  chęć  odnalezienia  badanego  w  1904  roku 
cmentarzyska w Mojtynach. Jest to jedno z wielu stanowisk przebada
nych przez pruskich badaczy i równocześnie jedyne, z którego wyniki 
badań zostały opublikowane zaraz po ich zakończeniu. Monografia ta 
jest dziś cennym źródłem wiedzy o samej nekropoli, metodyce stosowa
nej przez badaczy pruskich oraz stanie ich wiedzy na temat pradziejów 
Mazur.  W Mojtynach znaleziono m.in.  niekompletne  żelazne  kajdany 
rzymskiej proweniencji. Jest to jedyne takie znalezisko na terenach ziem 
polskich7.

Okazało się, że Mojtyny są naszą archeologiczną Atlantydą – póki 
co wciąż szukamy!8 Na pierwszy,  wstępny rekonesans przyjechaliśmy 
pod koniec 2016 roku. Od tego czasu Terra Desolata wraca na Mazury 
kilka razy w roku. Od 2017 roku prowadzimy wykopaliska na cmenta
rzysku9 ludności w archeologii nazywanej grupą olsztyńską. Nekropola 
w Wólce Prusinowskiej funkcjonowała mniej więcej w V–VII po Chr. 
Wierzymy, że nasze badania pomogą w rozwiązaniu jednej z tajemnic 
7 E. Hollack, F. E. Peiser,  Das Gräberfeld von Moythienen, Königsberg 1904; K. Czarnecka, Grab 

eines Sklavenhändlers? Zum Fund eines Vorhängeschlosses aus dem baltischen Gräberfeld von  
Mojtyny (pow. Mrągowski) in Masuren,  „Archäologisches Korrespondenzblatt” 43, z. 3, s. 397–407.

8 I. Lewoc, K. Niemczak, Das Gräberfeld von Moythienen bei Aweyden, czyli rzecz o historii i współ
czesnych perspektywach badawczych bałtyjskiego cmentarzyska w Mojtynach, [w:] K. Wittbrodt, 
T. Janecki (red.) Mazurski Park Krajobrazowy. Różnorodność biologiczna i kulturowa, Krutyń 2019, 
s. 157–166.

9 Odkrywcą tego stanowiska jest Marcin Lasek – miłośnik przeszłości, któremu serdecznie dziękuje
my za wskazanie lokalizacji.
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archeologii  bałtyjskiej,  dotyczącej  schyłku  tajemniczego  ludu,  który 
utrzymywał  dalekosiężne  kontakty  zarówno  z  Europą  północną  i  za-
chodnią, jak i mieszkańcami obszarów nadczarnomorskich.

Wykopaliska  w  Wólce  Prusinowskiej  przebiegają  dwutorowo. 
Początkowo badania skupiały się na obszarze przebadanym przez pru
skich archeologów10. Dzięki wykonaniu geofizycznych badań nieinwa
zyjnych udało się zlokalizować skupisko grobów ciałopalnych bezpo-
pielnicowych11. Obie te części stanowiska badane są równolegle i przy
noszą  nowe,  ciekawe obserwacje  dotyczące  z  jednej  strony metodyki 
pruskich archeologów, z drugiej zaś zwyczajów pogrzebowych ludności 
grupy olsztyńskiej. Pierwsi badacze przeoczyli dużo drobnych metalo
wych przedmiotów – głównie  ozdób lub  ich  elementów.  Nie  zbierali 
uszkodzonych urn. Wszystkie te zgubione lub wyrzucone artefakty gro
madzimy, opracowujemy, próbujemy odtworzyć z nich obraz przeszło
ści.  W  studiach  nad  tym  ostatnim  zagadnieniem  bardzo  pomagają 
badania na części stanowiska nieznanej niemieckim badaczom. Między 
luźno rozrzuconymi grobami znaleźliśmy dwie jamki, w których znajdo
wały się naczynia. Nie służyły one jednak jako popielnice. Prawdopo
dobnie są świadectwem po obrzędach odprawianych na cmentarzysku. 
Nie wiadomo jednak, czy były związane bezpośrednio z pogrzebem, czy 
np. późniejszym kultem zmarłych.

Oprócz prac wykopaliskowych 2-3 razy w roku organizujemy bada
nia  powierzchniowe12.  Z  uwagi  na  mnogość  stanowisk  archiwalnych 
nasze terenowe poszukiwania poprzedzają prace gabinetowe i typowanie 
miejsc do sprawdzenia. To właśnie ten detektywistyczny aspekt arche
ologii bałtyjskiej – ze strzępków informacji staramy się poznać historię 
i lokalizację stanowiska, którego zamierzamy szukać w terenie. Wspa

10Pierwsze wykopaliska odbyły się w 1899 roku i sezonach kolejnych. W wyniku tych prac odkryto co 
najmniej 179 grobów. Przedwojenne badania zostały przedmiotem osobnego opracowania. Zob. 
W. Nowakowski, Schyłek grupy olsztyńskiej – próba nowego spojrzenia. „Nowe” materiały z cmen
tarzyska w Wólce Prusinowskiej w powiecie mrągowskim, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 
2004, nr 4, s. 407–417.

11  Bałtowie żyjący na Warmii i Mazurach w starożytności palili swoich zmarłych na stosach pogrzebo
wych, a ich szczątki składali bezpośrednio do jamy wykopanej w ziemi (groby bezpopielnicowe) lub 
w glinianym naczyniu – popielnicy / urnie.

12 Praktycznie od początku naszych działań terenowych w poszukiwaniach wspierają nas członkowie 
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego. Ich pasja, wiedza i umie
jętności są dla nas dużą pomocą. W ramach naszych działań dążymy do wypracowywania mądrych 
i korzystnych standardów współpracy na osi archeolodzy – detektoryści. Z pełną odpowiedzialnością 
mogę przyznać, że w przypadku WMSHK współpracę tę należy uznać za udaną.
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niale jest móc przyznać, że mamy na tym polu pewne sukcesy. Udało 
nam się zlokalizować stanowiska w rejonie Babięckiej Strugi oraz nad 
Jeziorem Mokre. Jest też kilka nekropoli, z poszukiwań których wraca
my na tarczy. Na pierwszym miejscu tej listy są zdecydowanie Mojtyny.

Tradycyjne metody archeologiczne uzupełniamy poprzez wykorzy
stanie nowych technologii. Wspominane już nieinwazyjne badania geo
fizyczne pomagają nam w decydowaniu,  gdzie  założyć  wykopy.  Przy 
użyciu drona wykonujemy serie zdjęć lotniczych, które następnie anali
zujemy w poszukiwaniu widocznych z dużej  wysokości  śladów prze
szłości.  Za  pomocą sonaru  sprawdzamy mazurskie  jeziora  pod kątem 
zatopionych obiektów lub śladów po konstrukcjach. Najciekawsze ele
menty weryfikowane są następnie przez naszych fundacyjnych nurków. 
Wszystko po to, żeby jak najlepiej zrozumieć przeszłość.

Badania naukowe są jednym z podstawowych filarów działalności 
Fundacji  Terra  Desolata.  Drugim  –  równie  ważnym  –  jest  edukacja 
i popularyzacja wiedzy o przeszłości. W szeregach Fundacji znajdują się 
świetni  edukatorzy,  którzy  ciągle  powiększają  swoje  doświadczenie 
w tym zakresie.  Oferowana przez nas popularyzacja  wiedzy przybiera 
przeróżne  formy  i  skierowana  jest  do  każdej  zainteresowanej  grupy 
odbiorców. Mamy na koncie zarówno popularnonaukowe wykłady dla 
dorosłych, organizację archeologicznej wystawy w siedzibie Mazurskie
go  Parku  Krajobrazowego  w  Krutyni  oraz  Dnia  Nauki  Kalejdoskop 
w Spychowie. Ciągle wydłuża się również lista zajęć warsztatowych dla 
dzieci, organizowanych zarówno w szkołach, jak i na różnego rodzaju 
piknikach.

Podczas  dotychczasowej  działalności  udało  się  nam  nawiązać 
współpracę  z  kilkunastoma  instytucjami  i  organizacjami  działającymi 
głównie na Mazurach. Każdy realizowany pomysł jest dla nas okazją do 
poznawania  nowych  ludzi  oraz  zdobywania  kolejnych  doświadczeń, 
w większości  pozytywnych  i  motywujących.  Naturalną  konsekwencją 
uprawiania nauki jest jej  popularyzacja. My na Mazury przyjeżdżamy 
kilka razy w roku, staramy się jak najbardziej produktywnie wykorzy
stać ten czas, jednak wiemy, że – statystycznie – to mieszkańcy mają 
większą  szansę  dokonania,  nawet  przypadkowo,  odkryć  archeologicz
nych lub historycznych. Ważne, żeby wiedzieli, co wtedy zrobić. Jedną 
z cech społeczeństwa obywatelskiego jest świadoma ochrona minionego 
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dziedzictwa  swojej  małej  ojczyzny,  niezależnie  od  tego,  jak  trudna 
i skomplikowana jest jej historia.

Nasze działania mają na celu rekonstruowanie obrazu przeszłości, 
jaki mieli nasi poprzednicy prowadzący swoje badania w XIX i pierw
szych dziesięcioleciach wieku XX, odkrywanie kolejnych, nieznanych 
dotąd elementów oraz dzielenie się naszą pasją. Archeologia to fascynu
jąca podróż w przeszłość, a my z przyjemnością podejmujemy się roli 
przewodników.

Iwona LEWOC – archeolog, doktorantka na Wydziale Nauk o Kulturze 
i Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z Zakładem Archeologii 
Europy Starożytnej na Wydziale Archeologii. Prezes Fundacji Terra Deso
lata i pracownik Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie. W ramach 
dysertacji  doktorskiej  opracowuje  narzędzia  znalezione  na  obszarach 
zamieszkiwanych  przez  ludność  kultury  bogaczewskiej  i  sudowskiej. 
Autorka  artykułów  poświęconych  badaniom  archeologicznym,  m.in. 
Pierwsza ostroga zdobiona polami emalii z ziem polskich albo o radości  
płynącej z bycia archeologiem  (wraz z B. Kontnym),  2018  czy  Analiza 
ceramiki z wybranych obiektów z okresu wpływów rzymskich i wędrówek  
ludów pochodzących z osady w Niedrzwicy koło Gołdapi, „Studia Arche
ologica Sudauica II”, 2019.

326







Spis treści

Przeszłość
Robert Klimek
Droga wodna z Rynu do granicy z Mazowszem na najstarszej mapie 
szczegółowej z obszaru dzisiejszych Mazur

Jan Sekta 
Budowa budynku poczty przy Rynku w Lecu

Tomasz Gliniecki
„Dziękujemy za Angerburg” – walki Armii Czerwonej o miasto i okolice  
w styczniu 1945 roku

Waldemar Brenda
Różne wymiary codzienności. Mieszkańcy ziemi piskiej w pierwszych 
latach powojennych

Teraźniejszość
Ewa Kozłowska 
Mazurskie miasteczko Olecko – ciągłość i zmiany

Paweł Jarząbek
O kulturze, czyli musimy spoważnieć 

Środowisko
Izabela Lewandowska
Dziedzictwo historyczne i kulturowe obszaru Nadleśnictwa Jedwabno

Literatura (proza)
Krzysztof Beśka 
Duchy rzeki Pregel

Kazimierz Brakoniecki 
Z  Dziennika olsztyńskiego 2 VIII 1989 – 30 XII 1989

Kazimierz Sopuch 
Meandry losu

7

25

45

63

121

129

139

165

187

263



Literatura (poezja)
Fryc Pezara 
O pierwszej cholerze w Jansborku roku 1830 i 1831

Jan Luśtych 
Jak Mazurzy pogrzeb obchodzą

Kazimierz Brakoniecki 
Woda życia

Wspomnienia
Ewa Zdrojkowska 
Zgon. Igor Newerly

Mirosław Słapik 
Małgorzata Dobrowolska

Recenzje
Beata Szady, Wieczny początek. Warmia i Mazury,
Wołowiec: Wydawnictwo Czarne 2020, (rec. Anna Gajdis)

Sprawozdania Archeologiczne
Iwona Lewoc 
Archeologia jest bliżej, niż może się wydawać. O działalności Fundacji 
Terra Desolata

Robert Klimek 
Kamienny fallus z Kruklanek

289

290

291

295

305

313

321

329



Table of contents

The Past
Robert Klimek
Water tract from Ryn to the border with Masovia on the oldest detailed 
map from the area of the present-day Masuria

Jan Sekta
The construction of the post-office building near the Market Square in Lec

Tomasz Gliniecki
„In appreciation of Angerburg” – the Red Army fights for the city and 
the nearby areas in January 1945

Waldemar Brenda
Various dimensions of the everyday life. The inhabitants of Pisz area 
in the first years of the post-war times

The Present
Ewa Kozłowska 
A Masurian town of Olecko – the continuity and changes

Paweł Jarząbek
Of culture, meaning we need to get serious

The Environment
Izabela Lewandowska
Historical and cultural heritage of  Jedwabno Forest Division area

Literature (prose)
Krzysztof Beśka 
The ghosts of the Pregel river

Kazimierz Brakoniecki 
From Olsztyn Diary 2 VIII 1989 – 30 XII 1989

Kazimierz Sopuch 
The winding paths of the fate

7

25

45

63

121

129

139

165

187

263



Literature (poetry)
Fryc Pezara 
Of the first cholera outbreak in Jansbork in 1830 and 1831

Jan Luśtych 
How Masurians  celebrate a funeral

Kazimierz Brakoniecki 
The water of life

Memories
Ewa Zdrojkowska 
Zgon. Igor Newerly

Mirosław Słapik 
Małgorzata Dobrowolska 

Reviews
Beata Szady, The eternal beginning. Warmia and Masuria / Wołowiec: 
Wydawnictwo Czarne 2020, (reviewed by Anna Gajdis)

Archeological reports
Iwona Lewoc 
Archeology is closer than it might seem. The activity of Terra Desolata 
Foundation

Robert Klimek 
The stone phallus from Kruklanki

289

290

291

295

305

313

321

329




