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SZTUKA

STOSUNKI POLSKO – KRZYŻACKIE
W LATACH 1226 - 1280
 Zakon powstał w 1190 roku pod nazwą: Zakon Szpitala

Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.
 1226 r. – Konrad Mazowiecki za namową Jadwigi Śląskiej
zaprosił Zakon.
 1228 r. – Konrad Mazwowiecki oddał Zakonowi w
dzierżawę ziemię chełmińską

STOSUNKI POLSKO – KRZYŻACKIE
W LATACH 1226 - 1280

 1230 – 1249 – I etap podboju Prus.
 W roku 1237 na mocy sojuszu polityczno-militarnego Zakon
Krzyżacki połączył się z Zakonem Kawalerów Mieczowych.
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STOSUNKI POLSKO – KRZYŻACKIE
W LATACH 1226 - 1280
 W 1280 r. – Przeniesienie konwentu zantyrskiego do będącego

w budowie Zamku Malborskiego.
 Po zagrabieniu w latach 1308 - 1309 przez Krzyżaków
Pomorza Gdańskiego zamek ten znalazł się pośrodku państwa

zakonnego, w korzystnym pod względem gospodarczym,
komunikacyjnym i militarnym punkcie. W związku z tym stolicę
Zakonu przeniesiono z Wenecji do Malborka.

PRZYCZYNY WOJNY POLSKOKRZYŻACKIEJ
 1308 – Oblężenie Gdańska przez Brandenburgów.

 Polska była zbyt słaba, żeby odbić te ziemie ze względu na
podział dzielnicowy państwa.

PRZYCZYNY WOJNY POLSKOK R Z Y Ż A C K I E J W L ATA C H 1 3 2 0 - 1 3 2 7 .
 1320 r. Sąd papieski przyznaje Pomorze Polsce.

 W 1327 r. Łokietek, król Polski, najechał na ziemie
Konrada, Krzyżacy odpowiedzieli atakiem na Kujawy, tym
samym pustosząc je. Następnie sprawę skomplikował jeszcze
bardziej najazd Zakonu na Żmudź, gdzie Polacy pomogli
swoim sojusznikom Litwinom, a w odwecie Krzyżacy najechali
pogranicze Polski.

Bitwa Pod Grunwaldem

SZTUKA

PRZYCZYNY WOJNY POLSKOK R Z Y Ż A C K I E J W L ATA C H 1 3 2 9 - 1 3 3 1 .
 W latach 1329-1330 Krzyżacy napadali na pogranicza

krajów Polski.

 Przełom nastąpił w 1331 roku, kiedy najpierw zatrzymano
Zakon pod Poznaniem, a później pod Płowcami.

PRZYCZYNY WOJNY POLSKOKRZYŻACKIEJ W 1402 ROKU.
 1402 r. Ścibor ze Ściborzyc proponuje w imieniu Zygmunta

Luksemburskiego wzięcie w zastaw Nowej Marchii.
 Maj 1402 r. - Ulryk von Osten, pan Drezdenka, składa hołd
Jagielle i zobowiązuje się do przejścia lenna na króla polskiego w
razie swej bezpotomnej śmierci. Hołd ów stał się przyczyną sporu
między zakonem krzyżackim a Polską o Drezdenko.

PRZYCZYNY WOJNY POLSKOK R Z Y Ż A C K I E J W L ATA C H 1 4 0 3 - 1 4 0 5 .
 Grudzień 1403 r. - Zawarcie w Wilnie rozejmu z Zakonem.

 W 1404 r. w Raciążu Polska i Litwa – jako jedno państwo
unijne - podpisują pokój z Krzyżakami.
 1405 r. - Ulryk von Jungingen najeżdża Wielkopolskę –
Władysław II Jagiełło wysyła swe wojska i prosi wielkiego
mistrza o pomoc przeciw zbuntowanemu wasalowi.

PRZYCZYNY WOJNY POLSKOK R Z Y Ż A C K I E J W L ATA C H 1 4 0 6 1409.
 1406 r. - Witold uznaje rację Polski podczas osądu. Mistrz
odrzuca wyrok i żąda oddania Santoka.
 Wiosna 1409 r. - Krzyżacy niesłusznie zajęli polskie statki ze
zbożem dla głodującej Litwy pod pretekstem przewożenia
broni dla pogan, co wywołało protest Polski.

 Czerwiec 1409 r. - poselstwo Krzyżackie skarży się na
Witolda, który zajął Żmudź i rozpoczął powstanie przeciwko
zakonowi.

PRZYCZYNY WOJNY POLSKOKRZYŻACKIE - ROK 1409

 10 sierpnia 1409 r. kancelaria królewska wystawia w Opatowie
pierwszy memoriał skarżący Zakon o bezprawie i łamanie pokoju.

PRZYCZYNY WOJNY POLSKOKRZYŻACKIEJ – ROK 1410
 Luty 1410 r. - Wacław IV Luksemburski przewodniczył sądowi
rozjemczemu pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim w Pradze –
niekorzystny dla strony polskiej wyrok nie został przez nią uznany.
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W UBIEGŁYM ROKU
OBCHODZILIŚMY 600- LECIE
BITWY POD GRUNWALDEM

http://www.youtube.com/watch?v
=vpR_Ckg3q6s&feature=related

PLAN WOJENNY
Szczegółowy polski plan wojenny kampanii
1410 roku zaplanowano prawdopodobnie w
Brześciu Litewskim w grudniu 1409,
podczas narady króla Jagiełły z Witoldem z
udziałem
podkanclerzego
koronnego
Mikołaja
Trąby.
Główne
natarcie
postanowiono skierować na Malbork z
zamiarem zmuszenia Zakonu do podjęcia
walnej rozprawy. Jako miejsce ostatecznej
koncentracji wojsk wybrano Czerwińsk nad
Wisłą.

PRZYGOTOWANIA
 Zakon był świadom przygotowań strony polsko-litewskiej i spodziewał się
dwukierunkowego ataku – Polaków na Pomorze Gdańskie i Litwinów w kierunku
Żmudzi. By odeprzeć to zagrożenie, Ulrich von Jungingen skoncentrował część swych sił
pod Świeciem, pozostawiając jednocześnie znaczną część swej armii w zamkach na
wschodzie – w Ragnecie w pobliżu Giżycka i Memelu (Kłajpeda). Polacy i Litwini nadal
ukrywali swoje intencje, organizując kilka rajdów głęboko na terytorium wroga. Ulrich
von Jungingen poprosił o przedłużenie rozejmu do 4 lipca, by mogli przybyć zaciężni z
zachodniej Europy. Strona polsko-litewska miała wystarczająco dużo czasu, żeby zebrać
siły.

 30 czerwca 1410 r. oddziały z Wielkopolski i Małopolski przekroczyły pod
Czerwińskiem Wisłę, po moście pontonowym, i 2 lipca połączyły się z siłami z Mazowsza
i Litwy. Połączone wojska dzień później podjęły marsz, pozorując atak na zajętą przez
Krzyżaków w roku poprzednim ziemię dobrzyńską, ale po tygodniu wkroczyły na
terytorium zakonu krzyżackiego, kierując się wprost na stolicę zakonu w Malborku.
Krzyżacy zostali całkowicie zaskoczeni.



Po naradzie z powołaną radą wojenną Jagiełło postanowił ominąć pułapki

zastawione przez Krzyżaków i obejść wojska zakonne od wschodu. 13 lipca siły unii

dotarły do zamku Dąbrówna, który został zdobyty, splądrowany i spalony. Po
jednodniowym postoju pod Dąbrównem wojska polsko-litewskie ruszyły - przed świtem
15 lipca - wszystkimi drogami w kierunku Ulnowa i jeziora Łubień na wschód od
Grunwaldu, gdzie rozłożyły się obozami. Tymczasem wojska krzyżackie pomaszerowały

przez Bratian i Lubawę w kierunku Grunwaldu i Stębarka z zamiarem przecięcia drogi
wojskom królewskim.

PRZYGOTOWANIA DO
BITWY- POLE BITWY
„Miejsce zdawało się dobre na spoczynek i zabezpieczone od wszelkiej niespodziewanej napaści, gdyż z lewej strony oblewała je ława
Jeziora Dąbrowskiego, z prawej zaś jezioro Lubeń, przed wojskami zaś otwierała się szeroka na milę przestrzeń polna. W środku
owej przestrzeni, wznoszącej się ku zachodowi łagodnie w górę, zieleniły się łęgi Grunwaldu, a nieco w dali szarzały słomiane dachy i
puste, smutne ugory Tannenberga.” Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”

 Okolice wiosek Grunwald, Łodwigowo i Stębark to teren bardzo pofałdowany, przecięty sporym
strumieniem i obfitujący w jeziora. Teren był częściowo zalesiony, a wzdłuż dróg ze Stębarku do Łodwigowa
rosły rozłożyste dęby. Szata roślinna, w roku 1410 znacznie bogatsza niż obecnie, jak również ukształtowanie
terenu, nie pozwalało zorientować się co do jakości i ilości wojsk przeciwnika, których po prostu nie było
widać. Ulrich von Jungingen wybrał więc pole bitwy dobrze, gdyż znakomicie nadawało się ono do
przygotowywania zasadzek. Jednak teren nieprzejrzysty dla Polaków i Litwinów nie stawał się przejrzystszym
dla Krzyżaków, a pojął to również Jagiełło, który z Witoldem i towarzyszącymi im rycerzami objeżdżał okolicę

rankiem 15 lipca.

PRZYGOTOWANIA DO
BITWY- RYCERSTWO
 Rycerstwo polskie zorganizowane było w 50 chorągwi, wśród których znajdowali się także zaciężni
Czesi, Morawianie, Ślązacy, Szwajcarzy i lennicy polscy (Hospodarstwo Mołdawskie, Księstwo
Mazowieckie, Księstwo Płockie, Księstwo Bełzskie, Podole). Spośród tych wojsk szczególnie wyróżniła
się Chorągiew Białego Niedźwiedzia z Chełma. Litwa przysłała 40 chorągwi, które składały się z
oddziałów litewskich i lenników litewskich na Rusi. W ramach wojsk litewskich walczyły także chorągwie
złożone z Tatarów, którzy uciekli ze Złotej Ordy oraz oddziały przyprowadzone przez Lingwena. Wśród
uczestników tej bitwy, po stronie Królestwa wymieniani są m.in. rycerze: Zyndram z Maszkowic,

oboźny wojsk polskich i dowódca wielkiej chorągwi ziemi krakowskiej, Marcin z Wrocimowic, chorąży
chorągwi ziemi krakowskiej, Zawisza Czarny i jego brat Jan Farurej z Garbowa, wojewoda krakowski
Jan z Tarnowa, Florian z Korytnicy, Paweł Złodziej z Biskupic, Mikołaj Powała z Taczewa, Jarand z
Grabia, Dobiesław z Oleśnicy, Spytek I Jarosławski oraz Lingwen Olgierdowicz, Zygmunt Korybut,
Jerzy Mścisławski, Petulin z Zimnej Wódki.

Herb Zawiszy Czarnego z Garbowa
- Sulima

„Jagiełło wyciągnął ramiona, złożył pobożnie
dłonie i wzniósłszy oczy ku niebu wolnym
krokiem udał się do namiotu.”
Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”

BOGURODZICA, DZIEWICA...
„- Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą
mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła. A pole bitwy On także wyznaczy. Do
którego sprawiedliwości ninie się odwołuję, skargę na moją krzywdę i waszą
nieprawość a pychę zanosząc - amen.
I dwie wielkie łzy spłynęły mu po ogorzałych policzkach.”

„Poczęła burzyć się krew w żyłach na myśl, że za
chwilę przyjdzie im się związać z Niemcami i całym
tym świetnym rycerstwem.”
Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”

BITWA POD GRUNWALDEMPRZEBIEG BITWY
FAZA I

Lekka jazda litewska i tatarska uderza na
artylerię i piechotę krzyżacką. Artyleria zakonu
oddaje dwie salwy i nie bierze udziału w dalszej
części bitwy.

BITWA POD GRUNWALDEMPRZEBIEG BITWY
FAZA II

Atak jazdy krzyżackiej na prawe i lewe
skrzydło armii polsko-litewskiej i zderzenie się
ciężkiej jazdy obu stron. Powstanie dwóch
ośrodków walki: prawego skrzydła wojsk
litewsko-rusko-tatarskich przeciwko Krzyżakom
w okolicach Stębarku i lewego skrzydło wojsk
polskich i zaciężnych przeciw krzyżackim siłom
głównym. Ta faza bitwy trwa około godziny.

BITWA POD GRUNWALDEMPRZEBIEG BITWY
FAZA III
Jazda krzyżacka po zażartej walce odpycha wojska litewskie (40
chorągwi) pod wodzą księcia Witolda w kierunku lasu. Efekt:
załamanie skrzydłą litewskiego. Ta tzw. ucieczka Litwinów (według
niektórych źródeł początkowo pozorowana) związała w pościgu
poważne siły zakonne. Oddziały zakonne wracają na główne pole
bitwy, przekonane o zwycięstwie zakonu, gdy wojska polskie na
lewym skrzydle biorą górę. W tej fazie bitwy Krzyżacy nieomal
zdobywają wielką chorągiew królestwa i zaczynają śpiewać swój
hymn. Wówczas walczący pod nią rycerze natychmiast podnoszą
chorągiew, pragnąc zetrzeć haniebną zniewagę. W najzaciętszy
sposób atakują wrogów i rozbijają ich kompletnie. Faza ta trwa 2-3
godziny.

BITWA POD GRUNWALDEMPRZEBIEG BITWY
FAZA IV

Nastąpuje atak odwodu 16 chorągwi wielkiego
mistrza oraz walka w centrum i na lewym
skrzydle polskim. Atak odwodów polskiej jazdy
rozrywa zasadniczy korpus sił krzyżackich i
umożliwia przeprowadzenie decydującego ataku
odwodów lekkiej jazdy ukrytej w zaroślach.
Nastąpuje okrążenie i klęska wojsk krzyżackich.
Faza ta trwa 1-2 godziny.

ZWYCI Ę STWO

Michał Kopacki
Kl. 2 gimnazjum

