Paweł Kutyła, Łódź

Sprawozdanie z badań archeologicznych prowadzonych
na terenach Pól Grunwaldu w 2019 r.
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Wstęp – dane ogólne
Na podstawie pozwolenia z dnia 25.07.2019 roku, znak WUOZ-ELBLĄG.5161.52.2019.MMA i pozwolenia z dnia 18.09.2019 roku, znak WUOZELBLĄG.5161.80.2019.MMA Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie delegatura w Elblągu zostały przeprowadzone badania
archeologiczne przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, pod kierownictwem mgr Pawła Kutyły, właściciela firmy archeologicznej PAGAN Paweł Kutyła.
Prace archeologiczne prowadzono od 16 do 21 września 2019 roku. W trakcie prac
udział brały grupy detektorystów z Polski oraz Litwy w łącznej liczbie 61 osób, a
także archeolodzy, studentka archeologii i pracownicy muzeum. Sprawozdanie na
zlecenie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem we wrześniu 2019 r. wykonał mgr Paweł
Kutyła.

Rejon prac archeologicznych
W roku 2019 badania prowadzone były na polach między Grunwaldem
a Łodwigowem, na zachód od Łodwigowa oraz na północny zachód od Stębarku.
Objęły działki o nr ew. nr 24/2, 39, 40, 42/2, 47, 53, 58/1, 59, 60, 61, 68, 70, 71, 74,
81/2 - obręb Łodwigowo; 2/1, 5, 12/1, 12/2, 13, 15, 17/1 – obręb Grunwald; 237/2 –
obręb Stębark w gm. Grunwald (ryc. 1).
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Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań objętych badaniami archeologicznymi (kolor
żółty).

Charakterystyka prac archeologicznych
Badania archeologiczne jak w poprzednich latach polegały na sondowaniu
terenu pól przy pomocy wykrywaczy metalu przez grupę detektorystów. Sprawdzaniu każdego namierzonego sygnału, a także zapisywaniu współrzędnych odkrytych
ruchomych materiałów zabytkowych. Wykonana została również dokumentacja opisowa i fotograficzna przebiegu prac oraz znalezisk.
Ze względów na złe warunki atmosferyczne czas poszukiwań wynosił ok. 6
godzin każdego dnia, a ilość detektorystów wahała się od 20 do 40 osób. Największa
ilość przejść była wykonana na południowo zachodniej części pola o nr ew. 2/1 obręb
Grunwald. Część pól została pominięta ze względu na to, że zostały zasiane lub rosła
na nich kukurydza.
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Podsumowanie – wyniki prac – zalecenia konserwatorskie
Szósta edycja badań archeologicznych w roku 2019, przyniosła kolejne znaleziska związane z bitwą z 1410 roku. Tak jak w poprzednich latach, najwięcej
zostało odkrytych grotów bełtów - 51 szt. Mniejszą liczbę stanowiły groty strzał - 24
szt. z elementów uzbrojenia należy także wymienić głowicę miecza i bodziec od
ostrogi. Odnalezione elementy ubioru, które również można datować na XV w. to
zapona oraz mała srebrna sprzączka, a z monet krzyżacki srebrny szeląg. z części
oporządzenia końskiego wymienić należy fragmenty wędzidła, dwie gwiazdki od
ostrogi oraz ok. 50 podków (jednak niewiele z nich można datować na XV w.)
Miejsca odkrycia grotów pokrywają się z tymi z lat poprzednich tworząc
skupiska, co może świadczyć o ustawieniu wojsk i prowadzonym ostrzale. Dokładniejsza weryfikacja tych terenów, pozwoli w następnych latach na pozyskanie
większej ilości materiału zabytkowego, co przełoży się na poprawną weryfikację
miejsca bitwy.
Oprócz średniowiecznych artefaktów wymienić należy grot z brązu (z tuleją). W poprzednich latach również został odnaleziony jeden (trzpieniowy).
Podczas badań przy wydobyciu ruchomego materiału zabytkowego nie odnotowano obiektów archeologicznych ani warstw kulturowych. Oprócz znalezisk
związanych stricte z bitwą grunwaldzką odnotowano również znaczną ilość
materiału datowanego na nowożytność (monety, guziki, sprzączki, plomby, elementy
ozdób i medale/odznaki).
Pomimo powyższych ustaleń badawczych zaleca się dalsze prowadzenie
nadzorów i badań archeologicznych nad wszelkimi pracami ziemnymi wykonywanymi na powyższym obszarze zabytkowym objętym strefą ochrony konserwatorskiej
oraz uznanym za pomnik historii (Dz. Ustaw Nr 184, Poz. 1235 z dn.17 września
2010 r.)
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Fot. 1. Uczestnicy badań w roku 2019.

Fot. 2. W trakcie poszukiwań.
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Fot. 3. W trakcie poszukiwań.

Fot. 4. W trakcie poszukiwań.

~ 220 ~

SPRAWOZDANIA ORAZ INWENTARZE Z BADAŃ

Fot. 5. W trakcie poszukiwań - siekiera.

Fot. 6. W trakcie poszukiwań - grot bełtu.
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Fot. 7. W trakcie poszukiwań

Fot. 8. W trakcie poszukiwań.
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Fot. 9. W trakcie poszukiwań - grot bełtu.

Fot. 10. Zabytki - groty strzał - wybrane.
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Fot. 11. Zabytki - groty bełtów - wybrane.

Fot. 12. Zabytki - bodziec od ostrogi.
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Fot. 13. Zabytki - zapona.

Fot. 14. Zabytki - sprzączka.
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Fot. 15. Zabytki - moneta krzyżacka.

Fot. 16. Zabytki - grot z brązu.
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