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Sprawozdanie z badań archeologicznych
przeprowadzonych na Polach Grunwaldu
w dniach 9–17 września 2017 r.
Międzynarodowe, interdyscyplinarne badania archeologiczne Pól Grunwaldu
w 2017 r. były czwartą edycją inicjatywy podjętej w 2014 r. przez Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem, Towarzystwo Archeologicznego “Harja” (Dania) i detektorystów z różnych organizacji polskich i europejskich.
Prace archeologiczne na terenie Pól Grunwaldu, w roku 2017, prowadzone były między miejscowościami Stębark, Łodwigowo, Grunwald gmina Dąbrówno, powiat Ostróda
i przebiegały na mocy pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie,
delegatura w Elblągu nr 186/2017 z dnia 30.03.2017 r.
Badania prowadzone były przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Stębark 1,
14–107 Gierzwałd, a kierownikiem prac archeologicznych był kierownik działu archeologiczno-historycznego Muzeum dr Piotr A. Nowakowski.
Tegoroczne poszukiwania, ze względów technicznych i organizacyjnych, miały miejsce od 9 do 16 września 2017 r.
Obszary do poszukiwania zostały wybrane w celu kontynuacji poszukiwań z lat 2015
i 2016 oraz weryfikacji wysuniętych wówczas hipotez badawczych i pozyskania kolejnych
zabytków ruchomych.
W badaniach wzięli udział poszukiwacze z Towarzystwa Archeologicznego
Harja (Dania), PHEC Thesaurus (Wielka Brytania), PHEC Thesaurus (Norwegia),
Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu (Polska), firmy „Mocny Sygnał” (Polska),
Fundacji „Recupero” (Polska), Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Historyczno
Kolekcjonerskiego (Polska), Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historyczne „Grupa Łódź”
(Polska), firmy „Revelare” (Polska), Stowarzyszenia Twierdza Chemno (Polska),
Stowarzyszenia Reduta Tradycji i Historii Ziemii Lubawskiej (Polska) oraz archeolodzy i studenci z Uniwersytetu Łódzkiego, i Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownicy
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Ze względu na fakt, iż poszczególne osoby wymieniały
się w czasie badań jednorazowo w pracach uczestniczyło około 50 detektorystów.
Poszukiwacze biorący udział w pracach byli wyposażeni w GPS. W roku 2017 zrezygnowano z namierzania ścieżek poruszania się poszczególnych poszukiwaczy ze względu
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na fakt, iż w latach poprzednich nie wszyscy uczestnicy byli wyposażeni w odbiorniki
GPS mogące śledzić ich ruchy lub zapominali rejestrować swój ruch w ciągu całego dnia
pracy wskutek czego pojawiały się luki w wynikach zapisów GPS, a co za tym idzie nie
były one całkowicie wiarygodne. Natomiast, podobnie jak poprzednio, za pomocą GPS
lokalizowane były wszystkie odnalezione przedmioty, a namiary te zapisywano w inwentarzu polowym.
W roku 2017, podobnie jak w latach ubiegłych, niektóre wytypowane do badań obszary nie mogły być przeszukane w podanym wyżej okresie, z powodu upraw na polach.
W toku badań przeszukano powierzchnię 134 hektarów. W wyniku poszukiwań
pozyskano bogaty zbiór ruchomych zabytków archeologicznych zawierających militaria, części rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego, numizmaty, drobne przedmioty codziennego użytku. Ramy chronologiczne zbioru zamykają się od średniowiecza
do nowożytności. Inwentarz zabytków stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania
(brak ciągłości numeracji zabytków wynika z odrzucenia niektórych przedmiotów
w czasie gabinetowej selekcji znalezisk).
Pozyskane mobilia zostały poddane konserwacji w Pracowni Konserwacji Zabytków
Metalowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykonana została ich dokumentacja fotograficzna dzięki Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” z Elbląga.
Bardzo duża liczba zabytków ruchomych pozyskanych w czasie tegorocznych badań wskazuje, iż na przeszukanych działkach działania militarne w czasie Bitwy pod
Grunwaldem były dość intensywne. Z wnioskowania tego należy wyłączyć działki znajdujące się na południowy wschód od Łodwigowa, na których nie odnotowano występowania zabytków mogących mieć związek z bitwą grunwaldzką. Sądzić więc można,
iż południowa granica terenu pola walki przebiegała, mniej więcej, zgodnie z dzisiejszym
przebiegiem szosy Stębark – Łodwigowo. Obserwacja ta jest ponadto zgodna z wynikami
badań z roku 2014.
W latach kolejnych planowane jest poszukiwanie pozostałych obszarów pobojowiska
i uściślenie jego zasięgu.
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Pola na południowy wschód od Łodwigowa
Data poszukiwań: 9/10 września 2017
Uczestnicy: 32 poszukiwaczy
Czas poszukiwań: 192 godziny
Przeszukany teren: 21 ha
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Pola wokół kaplicy pobitewnej i Wzgórza Pomnikowego
Data poszukiwań: 12–16 września2017
Uczestnicy: 27 poszukiwaczy
Czas poszukiwań: 200 godzin
Przeszukany teren: ok. 24 ha
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Pola na południowy zachód od Muzeum I w pobliżu Kopca Jagiełły
Data poszukiwań: 14 września 2017
Uczestnicy: 30 poszukiwaczy
Czas poszukiwań: 171 godzin
Przeszukany teren: 15 ha
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Pola na południe od szosy Grunwald – Łodwigowo
Czas poszukiwań: 11–12 września 2017
Uczestnicy: 37 poszukiwaczy
Czas poszukiwań: 240 godzin
Przeszukany teren: ok. 17 ha
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Pola przy szosie Grunwald – Łodwigowo
Czas poszukiwań: 15 września 2017
Uczestnicy: 26 poszukiwaczy
Czas poszukiwań: 111 godzin
Przeszukany teren: ok. 33 ha

Opracowanie map: Glenn Abramsson (Harja)
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Teren przebadany w dniach 9–16 września 2017 r.

Teren przebadany w latach 2014–2017
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Uczestnicy badań w roku 2017
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