Dr Piotr A. Nowakowski
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku
Stębark 1, 14–107 Gierzwałd

Sprawozdanie z badań archeologicznych
prowadzonych na terenie Pól Grunwaldu
w dniach 11–17.09.2016 r.
Międzynarodowe, interdyscyplinarne badania archeologiczne Pól Grunwaldu
w 2016 r. były trzecią edycją inicjatywy podjętej w 2014 r przez Muzeum Bitwy pod
Grunwaldem, Towarzystwa Archeologicznego “Harja” (Dania) i detektorystów z różnych organizacji polskich i europejskich.
Prace archeologiczne na terenie Pól Grunwaldu, w roku 2016, 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 293/2016 IZAR.5161.71.2016mm z dnia 08.06.2016 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 11 do 17 września 2016 r.
Obszary do poszukiwania zostały wybrane na podstawie teorii Svena Ekdahla, mówiącej, że do głównego starcia bitwy grunwaldzkiej miało dojść dalej w kierunku południowo-zachodnim niż uważają polscy historycy. Tereny te były już przedmiotem
badań w 2015 r. jednak, wskutek uzyskania interesujących wyników zdecydowano się
kontynuować przce w tym rejonie
W badaniach wzięło udział 59 osób: 11 z Towarzystwa Archeologicznego Harja
(Dania), 9 z PHEC Thesaurus (Wielka Brytania), 4 z PHEC Thesaurus (Norwegia),
10 ze Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu (Polska), 3 z firmy „Mocny Sygnał” (Polska),
2 z Fundacji ”Recupero” (Polska), 5 z ekipy programu ”Było nie minęło...”, 10 archeologów
i studentów z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Wrocławskiego 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 26 detektorystów.
Poszukiwacze biorący udział w pracach byli wyposażeni w GPS. To umożliwiło nagrywanie ścieżek wyszukiwania każdego detektorysty, podczas wyszukiwania.
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Ze względu na fakt, iż nie wszyscy uczestnicy byli wyposażeni w odbiorniki GPS mogące śledzić ich ruchy pojawiły się luki w wynikach zapisów GPS. Nie jest to wynikiem
nierównomiernego podziału poszukiwaczy podczas wyszukiwania, lecz tylko wspomnianego powyżej braku wyposażenia uczestników w odpowiedni sprzęt. Należy zauważyć, że zapisy GPS wyszukiwania pokazują jedynie obszary przeszukiwane w ciągu
11 – 17 sierpnia 2016 r. Niektóre obszary w kierunku południowo wschodnim od wsi
Grunwald, nie mogły być przeszukiwane w podanym wyżej okresie, z powodu upraw
na polach.
W toku badań przeszukano powierzchnię 108,2 hektara. 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 pozyskanych zabytków ruchomych stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 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.
Nieco mniejsza, niż w roku ubiegłym, liczba zabytków ruchomych wskazuje, iż na badanych w 2016 r. działkach działania militarne w czasie Bitwy pod Grunwaldem były
mniej intensywne co może wskazywać, iż rejon ten znajdował się wówczas na zachodniej
i południowej granicy pola walki. W latach kolejnych planowane jest poszukiwanie pozostałych granic pobojowiska oraz uzupełnianie wiedzy o jego południowo – zachodnich
okrajach.
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Pola na wschód od Grunwaldu i na północ od szosy Grunwald – Łodwigowo
Data poszukiwań: 11–15 i 17 września 2016
Uczestnicy: 26 detektorystów (zapis GPS zebrany od 11)
Czas poszukiwań: 4 h 30 min * 26 = 117 h
Przeszukany obszar: Około 25 ha
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Północna część przeszukanych działek. Widok z północnego zachodu na południowy wschód

Południowa część przeszukanych działek. Widok z północnego zachodu na południowy wschód
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Pola 1–5 na wschód i południe od Grunwaldu i na południe od szosy Grunwald
– Łodwigowo
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1. Pole na południe od Grunwaldu z południowy zachód od szosy Grunwald
– Łodwigowo
Data poszukiwań: 11–12 września 2016
Uczestnicy: 26 detektorystów (zapis GPS zebrany od 11)
Czas poszukiwań: 3 h 20 min * 26 = 85 h
Przeszukany obszar: Około 14 ha

Pole 1. Widok od południowego zachodu
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2. Pola na południe od Grunwaldu i południowy zachód od pola 1
Data poszukiwań: 14 września 2016
Uczestnicy: 26 detektorystów (zapis GPS zebrany od 11)
Czas poszukiwań: 2 h 10 min * 26 = 56 h
Przeszukany obszar: Około 10 ha

Pole 2. Widok z południowego zachodu
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3. Pola na południe od Grunwaldu i południowy zachód od pola 2
Data poszukiwań: 14 września 2016
Uczestnicy: 26 detektorystów (zapis GPS zebrany od 11)
Czas poszukiwań: 0 h 45 min * 26 = 19 h
Przeszukany obszar: Około 7 ha

Pole 3. Widok na północny wschód
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4. Pola na południe od Grunwaldu i południowy zachód od pola 3
Data poszukiwań: 14 września 2016
Uczestnicy: 26 detektorystów (zapis GPS zebrany od 11)
Czas poszukiwań: 1 h 10 min * 26 = 30 h
Przeszukany obszar: Około 7 ha

Pole 4. Widok z południowego wschodu na północny zachód
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5. Pola na południe od Grunwaldu i północny zachód od pola 3
Data poszukiwań: 17 września 2016
Uczestnicy: 3 detektorystów (zapis GPS zebrany od 3)
Czas poszukiwań: 1 h * 3 = 3 h
Przeszukany obszar: Około 0,5 ha

Pole 5. Widok na północ
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6. Pola na zachód od Grunwaldu
Data poszukiwań: 15 września 2016
Uczestnicy: 26 detektorystów (zapis GPS zebrany od 11)
Czas poszukiwań: 2h 30 min * 26 = 65 h
Przeszukany obszar: Około 15 ha

Pólnocna część pola. Widok na północny zachód
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7. Pola na południowy zachód od Łodwigowa
Data poszukiwań: 13 września 2016
Uczestnicy: 26 detektorystów (zapis GPS zebrany od 11)
Czas poszukiwań: 1 h 30 min * 26 = 39 h
Przeszukany teren: Około 3 ha

Wschodnia część pola. Widok od południa
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Pola 8, 9 na wschód od Wzgórza Pomnikowego

Search tracks from two fields east of the Grunwald Museum

8. Pola na wschód od Wzgórza Pomnikowego
Data poszukiwań: 13 września 2016
Uczestnicy: 26 detektorystów (zapis GPS zebrany od 11)
Czas poszukiwań: 1 h 10 min * 26 = 30 h
Przeszukany obszar: Około 3.7 ha

9. Pola na wschód od Wzgórza Pomnikowego
Data poszukiwań: 13 września 2016
Uczestnicy: 26 detektorystów (zapis GPS zebrany od 11)
Czas poszukiwań: 0 h 40 min * 26 = 17 h
Przeszukany obszar: Około 1.6 ha
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Teren badań. Widok w kierunku północnym
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10. Pola na wschód od Stębarka
Data poszukiwań: 16 września 2016
Uczestnicy: 8 detektorystów (zapis GPS zebrany od 8)
Czas poszukiwań: 1 h * 8 = 8 h
Przeszukany obszar: Około 11 ha
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Teren przeszukany w dniach 11–17 września 2016. Opracowanie map Glenn Abramsson (Harja)

Teren przeszukany w latach 2014–2016. Opracowanie map Glenn Abramsson (Harja)
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Uczestnicy badań w roku 2016
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Wybór zabytków ruchomych
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Wybór zabytków ruchomych
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Zapona z napisem „Ave Maria” (nr. inw. 1)
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Grot bełtu z trzpieniem (nr. inw. 16)

Grot bełtu z tuleją (nr. inw. 42)
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Fragment wędzidła (nr. inw. 83)
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Okucie końca pasa (nr. inw. 62)
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Sprzączka (nr. inw. 46)
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Szeląg krzyżacki (nr. inw. 82)
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