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Młodzi adepci archeologii i paleontologii podczas Festiwalu Ceramiki w Pieckach
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Natalia Bawolak

kim jesteśmy,  
dokąd zmierzamy

Fundacja Terra Desolata zrodziła się z wieloletniej przyjaźni i zamiło-
wania do archeologii. Pierwsze inicjatywy realizowaliśmy w ramach nie-
formalnego projektu, a od czerwca 2018 działamy jako organizacja poza-
rządowa. Naszą nazwę zaczerpnęliśmy z łacińskiego pojęcia terra desolata, 
a właściwie terra remanet desolata, pochodzącego z Kroniki Ziemi Pruskiej 
krzyżackiego kronikarza Piotra z Dusburga. Oznacza ono ziemię opusz-
czoną (jałową) i odnosi się do terenów Galindii, które nadal pozostają ta-
jemnicze – i w obiegu naukowym, i miejscowej pamięci. Staramy się suk-
cesywnie odkrywać zapomnianą przeszłość tego rejonu Mazur, jak i (od 
niedawna) Suwalszczyzny, czyli dawnej Jaćwieży (Sudowii). Prowadzimy 
badania wykopaliskowe, powierzchniowe z pomocą LIDAR-u i podwod-
ne. Edukacja i propagowanie wiedzy o lokalnym dziedzictwie i ludach 
bałtyjskich to drugi człon naszej działalności. Organizujemy rokrocznie 
m.in. archeologiczne wykłady, warsztaty i lekcje. Nasi edukatorzy stara-
ją się poszerzać tematykę o różnorodne dzieciny nauki: fizykę, astrono-
mię czy... dawną medycynę. Bierzemy udział w piknikach, konferencjach 
i seminariach, rozpowszechniając wiedzę o archeologii (nie tylko!) bał-
tyjskiej i badanych przez nas stanowiskach. Uczestniczymy w konserwa-
cji odkrytych przez nas zabytków, opracowujemy je i prezentujemy, by 
były dostępne w obiegu naukowym i mogły cieszyć oczy na muzealnych 
wystawach. Staramy się też o naszych poczynaniach na bieżąco informo-
wać w sieci (strona internetowa, media społecznościowe). 
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Uczniowie w Nowince odkrywają, kto chodził 
po Ziemi przed ludźmi... a także dowiadują się, 
że archeolodzy nie kopią dinozaurów

Zwierzęce kości wzbudziły duże 
zainteresowanie podczas Pikniku 
Jubileuszowego Zamku Królewskiego 
w Warszawie 
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Piotr Kucharski

działalność edukacyjna

Rok 2021 w edukacji wcale nie okazał się być łatwiejszy niż 2020. Pan-
demia nie odpuszczała, ale nie chcieliśmy pozwolić na to, aby towarzy-
sząca jej niepewność pokrzyżowała nasze plany. Mieliśmy już wypraco-
wane sposoby działania pozwalające bezpiecznie spotykać się z uczniami 
zarówno online, jak i na żywo.
Od samego początku roku kontynuowaliśmy cykl „Historia Nauki”, 

będący częścią współfinansowanego przez Fundację PZU projektu 
„Kalejdoskop naukowy, kalejdoskop kulturalny – działania edukacyj-
ne i promocja wiedzy o przeszłości na Mazurach i Podlasiu”, w ramach 
którego odwiedzaliśmy szkoły w województwach warmińsko-mazur-
skim i podlaskim. Ani śnieżne zaspy, ani siarczyste mrozy nie mogły 
nas powstrzymać! Uczestnicy brali udział w spotkaniach, rozmawiali  
o przeszłości i wykonywali eksperymenty.
Kiedy akurat nie spotykaliśmy się z uczniami stacjonarnie, prowadzi-

liśmy zajęcia online, w czasie których zarówno rozmawialiśmy o (pra)
historii, jak i pokazywaliśmy, jak można zagłębić się w naukę w warun-
kach domowych. 
Udostępniliśmy także na naszej stronie proste, bezpłatne materiały 

edukacyjne dla najmłodszych, a w ramach projektu „Kalejdoskop Na-
ukowy” zachęcaliśmy mieszkańców północno-wschodniej Polski do 
zapoznawania się z przeszłością własnej okolicy. Zorganizowaliśmy 
konkurs fotograficzny „Mój Sąsiad Zabytek”, w ramach którego otrzy-
maliśmy dziesiątki pięknych zdjęć mało znanych, a fascynujących śla-
dów lokalnej historii. 
Gdy wiosną i latem pandemia trochę przycichła, mogliśmy wrócić do 

pracy edukacyjnej na pełnych obrotach. Znowu odwiedzaliśmy szkoły, 
zaczęliśmy też ponownie pojawiać się ze stanowiskami popularyzujący-
mi naukę na różnych imprezach plenerowych.
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Ponownie udało nam się zorganizować Dzień Nauki Kalejdoskop – 
imprezę towarzyszącą dorocznemu Powrotowi Juranda do Spychowa. 
Dla naszych gości przygotowaliśmy piętnaście stanowisk naukowych, 
interaktywne eksperymenty, pokazy naukowe, a nawet… możliwość 
przeniesienia się na chwilę w międzygwiezdną pustkę!
Powróciliśmy również na wydarzenia znane nam z poprzednich lat: 

Festiwal Ceramiki w Pieckach czy Piknik Naukowy Niezapominajki w 
Kamionce. Dobrze było ponownie zobaczyć starych znajomych. Nawią-
zywaliśmy jednak także nowe przyjaźnie i poznawaliśmy nowe miejsca. 
Można nas było spotkać na Festynie Rodzinno-Strażackim w Sztabinie, 
Suwalskim Jarmarku Folkloru, a nawet na Augustynkach w Augustowie. 
Nasza działalność nie ograniczała się jednak wyłącznie do woje-

wództw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na Mazowszu również 
nie mogło nas zabraknąć. W tym roku po raz pierwszy gościliśmy na 
Czerwińskich Spotkaniach z Historią i Kulturą Średniowiecza – Most 
Jagiełły, a także prowadziliśmy stanowisko na Pikniku Jubileuszowym 
Zamku Królewskiego w Warszawie.
Jesień to czas, kiedy życie naturalnie zwalnia, a gdy spadną śniegi – 

wręcz zamiera. Ale nie u nas! Gdy liście zaczęły żółknąć, my rozpoczę-
liśmy zupełnie nowy projekt edukacyjny: „Odkrywanie Przeszłości”, 
współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Pol-
sko-Amerykańską Fundację Wolności. Tym razem naszym celem było 
nie tylko uczenie o dawnym świecie, lecz także wspólna zabawa dla ma-
łych i dużych, mająca na celu umocnienie – nadszarpniętych przez mie-
siące zdalnej nauki – więzi między uczniami. Docieraliśmy też do takich 
miejsc jak Biblioteka Publiczna w Augustowie, gdzie rozmawialiśmy  
z uczniami ze Szkoły Specjalnej o tym, czym właściwie jest archeologia  
i dlaczego dziedzictwo materialne jest tak ważne w życiu nas wszystkich.
Podsumowując: mimo wciąż trwającej pandemii był to bardzo owoc-

ny rok. Nasze działania na polu edukacji były różnorodne i intensywne, 
ale zawsze miały ten sam cel – dzielić się z innymi naszą pasją i rozbu-
dzać zainteresowanie przeszłością. Bo z przeszłości wyrasta przyszłość. 
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Urna twarzowa odwiedza 
Festiwal Ceramiki w Pieckach 

Uczniowie szkoły podstawowej w Tajnie Starym 
obserwują efekty, jakie może przynieść różnica 

ciśnień - i mają cichą nadzieję na wypadek...
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Tajemniczy pręt to przyrząd do wiercenia geologicznego 
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Iwona Lewoc 

Badania weryfikacyjne 
na Suwalszczyźnie

Archeologia kojarzy się głównie z wykopaliskami – przetestowaliśmy 
to już setki razy. Nie każdy jednak wie, że dziś badacze przeszłości 
coraz częściej zamieniają łopaty i pędzelki na nowoczesny sprzęt elek-
troniczny. Naukowcy mają do dyspozycji całe spektrum metod niein-
wazyjnych, które pozwalają zebrać nowe informacje na temat stanowisk 
archeologicznych, nie niszcząc ich. Obecna doktryna konserwatorska za-
kłada maksymalne wykorzystanie metod niedestrukcyjnych tym samym 
ograniczając do niezbędnego minimum klasyczne prace wykopaliskowe. 
Wszystko po to, żeby jak najlepiej poznać i chronić przeszłe dziedzictwo 
przy jednoczesnym zachowaniu go dla przyszłych pokoleń.
W latach 2021–2022 realizujemy projekt pn. „Wieloaspektowe badania 

weryfikacyjne wybranych stanowisk archeologicznych Suwalszczyzny”. 
Wraz z pracownikami Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Suwałkach wytypo-
waliśmy dwa cmentarzyska, dwie osady otwarte i grodzisko, co do których 
wiedza konserwatorska jest niewystarczająca. W roku 2021 badaniami ob-
jęliśmy nekropolę kurhanową i osiedle w miejscowości Osowa, pow. suwal-
ski. Oba stanowiska użytkowane były przez ludność bałtyjską mniej więcej 
od połowy II wieku do około połowy V wieku po Chr. Swoich zmarłych 
grzebali pod nasypami kamienno-ziemnymi, wyposażywszy ich w ozdoby, 
broń, naczynia oraz narzędzia codziennego użytku. W Osowej znaleziono 
również – typowe dla ludów bałtyjskich – groby końskie. 
Oddaloną o ok. 200 m osadę zamieszkiwali ludzie zajmujący się hodow-

lą bydła, owiec lub kóz, świń i koni oraz uprawą ziemi, gdzie wysiewano 
głównie pszenicę zwyczajną i jęczmień zwyczajny, chociaż żyto i owies 
również pojawiały się na polach. Uzupełnieniem tych zajęć było zbie-
ractwo i łowiectwo. Kompleks osadniczy położony jest na swego rodzaju 
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 polodowcowym ostańcu otoczonym obszarami podmokłymi oraz wo-
dami rzeki Czarnej Hańczy.
Oba stanowiska badane były w latach 50., 60. i na początku 70. po-

przedniego wieku w ramach niezwykle nowoczesnego wówczas projek-
tu – Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. Po kilkudziesięciu latach 
archeolodzy wracają do Osowej wraz ze zdobyczami technologicznymi 
niedostępnymi dla naszych poprzedników. Przeprowadziliśmy tam ba-
dania geofizyczne (metodą elektrooporową i geomagnetyczną), pomia-
ry przy użyciu georadaru, naloty dronem, analizy w środowisku GIS. 
Uzupełnieniem były wnikliwa kwerenda archiwalno-biblioteczna oraz 
klasyczne archeologiczne badania powierzchniowe. A wszystko po to, 
żeby poznać zasięg oraz stan zachowania obu stanowisk. 
Opisy kompleksu osadniczego, relacje z badań terenowych oraz ich wy-

niki dostępne są na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia zakładki „archeologia” – „badania na Suwalszczyźnie”. 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyska-
nych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, 
zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach 
hazardowych. 
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Pomiary geofizyczne 
prowadzone przy użyciu 
georadaru 

Ciekawskie konie 
„pomagające” 

w wykonywaniu 
pomiarów przy 

użyciu GPS 
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Eksploracja powierzchni 
wykopu 

Eksploracja bogato wyposażonego 
pochówku indywidualnego 
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Iwona Lewoc 

Projekt Puszcza Jaćwieska

W 2021 roku kontynuowaliśmy badania kompleksu jaćwieskich sta-
nowisk odkrytych w Puszczy Augustowskiej w roku poprzednim. Roz-
poznaniem tego fenomenu zajmuje się konsorcjum: Wydział Archeolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Ab Terra, Pomorska Grupa 
Eksploracyjna „Venedi” i my!
Podczas tegorocznego sezonu przeprowadziliśmy wykopaliska na dwóch 

stanowiskach. Mimo że o tych odkryciach wiemy już od dwóch lat, ich 
ranga ciągle nas oszałamia. Na każdej z nekropoli obserwujemy indywi-
dualne cechy dotyczące obrządku pogrzebowego, są też elementy wspól-
ne dla całego kompleksu. Dodatkowo imponująca jest również liczba 
i różnorodność odkrywanych zabytków!
Podczas prac terenowych zarejestrowaliśmy ślady indywidualnych po-

chówków. Nie jest to jednak jedyna forma grzebania zmarłych praktyko-
wana przez Jaćwingów. W wykopach rejestrowaliśmy również warstwę 
czarnej, przesyconej spalenizną ziemi, w której znaleźliśmy przepalone 
kości ludzkie oraz elementy wyposażenia grobowego. W takim przypad-
ku wyodrębnienie granic poszczególnych grobów jest bardzo trudne lub 
wręcz niemożliwe. Jest to element obrzędowości pogrzebowej obserwo-
wany na terenach zamieszkiwanych przez plemiona pruskie.
Wyniki tegorocznych badań kolejny raz wprawiły nas w osłupienie! 

Groty broni drzewcowej, większe, mniejsze lub całkiem malutkie frag-
menty naszyjników, zawieszki, dzwoneczki, zapinki, pierścionki, noże, 
szydła, przęśliki to tylko wybór kategorii przedmiotów, które udało się 
nam wyeksplorować! Nasze prace w terenie są zdecydowanie łatwiejsze 
ze względu na przychylność i pomoc ze strony Nadleśnictwa Szczebra, 
za co z serca dziękujemy!
Odkryte cmentarzyska nie funkcjonowały w próżni. Ukształtowa-

nie terenu, odległości między stanowiskami, obecność lub brak wody 
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– każdy z tych czynników może mieć znaczenie. Dla jak najlepszego 
poznania przeszłości niewątpliwie ma! Obserwacje prowadzimy zarów-
no w terenie, jak i przed komputerami. Przed nami jeszcze mnóstwo 
pracy – terenowej, gabinetowej, administracyjnej, logistycznej. Każdy 
z tych elementów jest ważny, bo tylko działając kompleksowo, będzie-
my w stanie jak najlepiej rozpoznać ten nowy – do niedawna zupełnie 
nieznany – rozdział historii Jaćwieży. Już nie możemy się doczekać, 
aż będziemy mogli tę historię opowiadać szerokiemu gronu odbior-
ców. Jednak aby dobrze popularyzować przeszłość, trzeba ją najpierw 
dogłębnie poznać. A my chcemy robić jedno i drugie! W 2021 roku 
prezentowaliśmy wstępne wyniki badań na kilku polskich i międzyna-
rodowych konferencjach. Przeszłość Ziemi Augustowskiej jest fascynu-
jąca. Ekscytujące jest to, że możemy ją poznawać razem! 

Dokumentacja rysunkowa
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Pełni entuzjazmu młodzi badacze przeszłości 
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Z góry lepiej widać! Zapinka – ozdoba służąca do spinania szat 
– chwilę po wyjęciu z ziemi
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Iwona Lewoc 

Badania w Wólce 
Prusinowskiej. 
Podsumowanie  
pięciu lat wykopalisk

Kiedy myślę o naszym pierwszym samodzielnie zorganizowanym – 
w 2017 roku – sezonie wykopaliskowym, ogarnia mnie bogata gama 
uczuć. Od tamtego czasu przyjęliśmy całą masę lekcji, zazwyczaj do-
brych rad, mieliśmy mnóstwo refleksji, a przede wszystkim spotkali-
śmy morze ciekawych, przemiłych i zainteresowanych archeologią lu-
dzi! Dla nas to paliwo jądrowe do dalszych działań. 
W 2021 roku zakończyliśmy pierwszy, rozpoznawczy etap badań na 

cmentarzysku grupy olsztyńskiej w Wólce Prusinowskiej. W ciągu 
ostatnich pięciu lat udało nam się uchwycić granice wykopów naszych 
poprzedników i oszacować, jak duży obszar został przez nich przeba-
dany. Daje to nam pewne wyobrażenie m.in. na temat stopnia zagęsz-
czenia odkrytych przez nich grobów. Ponadto w zasypiskach dawnych 
wykopów znaleźliśmy spory rzut zabytków metalowych oraz ceramiki, 
których analiza przynosi nowe informacje o grupie olsztyńskiej. 
Dzięki przeprowadzonym w 2018 roku nieinwazyjnym badaniom geofi-

zycznym udało się nam zlokalizować nieznaną niemieckim archeologom, 
rozpoznającym ten obszar ponad 100 lat wcześniej, część stanowiska. Od-
kryliśmy tam ciałopalne pochówki, w tym jeden podwójny – wyposażony 
w paciorki brązowe, zapinkę, przęślik i fragmenty grzebienia – grób ko-
biety w zaawansowanej ciąży lub z noworodkiem. Inną ciekawą obserwa-
cją był obiekt zawierający trzy gliniane naczynia bez szczątków ludzkich. 
Zapewne jest to ślad po obrzędach odprawianych na cmentarzysku.
Dziś wiemy, że użytkujący to miejsce Bałtowie grzebali swoich zmar-

łych w oddzielnych strefach. Osobno znajdowały się pochówki zmar-
łych złożonych w naczyniach glinianych, w innej części cmentarzyska 
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spalone prochy składane były bezpośrednio do ziemi, w trzeciej zaś 
występują obie te formy pochówku łącznie. Z czego wynikał taki po-
dział? Tego wyjaśnić nie potrafimy. Niestety, archeologia (jeszcze?) nie 
jest w stania udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.
Teraz przed nami czas opracowań, analiz oraz przygotowywania pu-

blikacji podsumowującej ten etap badań.
Czy jeszcze wrócimy na wykopaliska do Wólki Prusinowskiej? Nie-

wykluczone! 

Widoczne na zdjęciu naczynia gliniane są 
najprawdopodobniej śladem obrzędów odprawianych 
na cmentarzysku – z całą pewnością nie są to urny  
z prochami zmarłych
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Przygotowania do dokumentacji 
rysunkowej obiektu

Widoczne w profilu zaburzenia warstw ziemi są 
śladem działalności naszych poprzedników – 

archeologów niemieckich



Nasze działania współfinansowane są ze środków:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacji PZU
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Wydziału Archeologii UW
Rady konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW

W działaniach wspierają nas:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Mazurski Park Krajobrazowy
Szkoła Podstawowa w Nawiadach
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Historyczno–Kolekcjonerskie
Stowarzyszenie Miłośników Historii „Meritus”
Pomorska Grupa Eksploracyjna „Venedi”
Koło Archeologii Pradziejowej UW
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Pegaz w Pieckach
Stowarzyszenie „Przyjazne Spychowo”
Nadleśnictwo Spychowo
Nadleśnictwo Strzałowo
Nadleśnictwo Szczebra

Patronem medialnym projektu „Puszcza Jaćwieska” 
został kwartalnik „Archeologia Żywa”
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