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Stosunki polsko-krzyżackie 

Polska i zakon krzyżacki przed 1226 rokiem 

Sytuacja w Polsce 

W okresie panowania Władysława Hermana oraz Bolesława Krzywoustego, Mazowsze zaliczało się do najbogatszych 
dzielnic, jednak w wyniku najazdów Prusów, Jaćwingów i Litwinów zostało w dużym stopniu spustoszone. W celu 
powstrzymania ataków Konrad I mazowiecki stworzył sieć grodów obronnych oraz zorganizował Zakon Braci 
Dobrzyńskich. Doprowadził także do utworzenia oddziałów zbrojnych pod dowództwem wojewodów, jednak 
wszystkie te środki okazywały się niewystarczające, w związku z czym w 1226 roku Konrad Mazowiecki podjął decyzję 
o sprowadzeniu do Polski zakonu krzyżackiego. 

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego 

 
Podział ziem Bolesława III Krzywoustego:  

     Dzielnica senioralna;       Lenno Polski pod kontrolą princepsa;       Ziemia Władysława II;       Ziemia Bolesława IV;       Ziemie Mieszka III;       Ziemie 

Henryka;       Oprawa wdowia Salomei 
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Polska w okresie 1275-1300 

Rozbicie dzielnicowe (inaczej rozdrobnienie feudalne) − okres w historii Polski trwający umownie od 1138 roku do 
koronacji Władysława Łokietka w roku 1320. Cechą charakterystyczną tego okresu jest postępujące rozdrobienie 
państwa polskiego na coraz mniejsze, w znacznej mierze niezależne, władztwa terytorialne. Proces ten był związany z 
rozradzaniem się dynastii Piastów, której każdy członek, zgodnie z polskim prawem zwyczajowym, miał prawo do 
posiadania części ojcowizny. Podobne procesy zachodziły w dziejach państwa piastowskiego już wcześniej, jednak 
zwykle udawało się je w miarę szybko zahamować. 

Długi okres trwania rozbicia dzielnicowego przyczynił się do rozbudzenia partykularyzmów regionalnych, wzrostu 
znaczenia możnowładztwa oraz wyższego duchowieństwa. Brak silnego środka decyzyjnego potrafiącego skupić w 
swych rękach siły całego królestwa, a także częsty brak współpracy między poszczególnymi książętami przyczynił się 
do osłabienia państwa, a co za tym idzie, nie tylko zahamowania wszelkich ambicji ekspansjonistycznych, lecz także 
utraty dużej części terytorium. W okresie rozbicia dzielnicowego usamodzielniły się księstwa pomorskie (zachodnie 
uległo wpływom margrabiów brandenburskich, a gdańskie w XIV stuleciu zostało włączone do państwa 
krzyżackiego), Brandenburgia zajęła ziemię lubuską, a księstwa śląskie w dużej mierze wpadły w krąg zależności od 
królestwa czeskiego. 
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Polska za czasów Kazimierza II Sprawiedliwego 

Geneza 

Na mocy ustawy sukcesyjnej Bolesława III Krzywoustego Księstwo Polskie zostało podzielone na dzielnice. Seniorem 
sprawującym władzę zwierzchnią został najstarszy syn Władysław II Wygnaniec, który otrzymał także Śląsk i ziemię 
lubuską. Mazowsze przypadło Bolesławowi IV Kędzierzawemu, a zachodnia Wielkopolska Mieszkowi III Staremu. Po 
śmierci Krzywoustego ziemię sandomierską wydzielono Henrykowi Sandomierskiemu, a wdowie Salomei jako 
oprawę wdowią ziemię łęczycko-sieradzką. 

Książę senior miał sprawować władzę w dzielnicy senioralnej, w skład której wchodziła ziemia krakowska, ziemia 
sandomierska, ziemia kaliska, ziemia łęczycko-sieradzka i Pomorze Gdańskie (ciągnący się południkowo na osi 
Kraków–Kalisz–Gniezno–Gdańsk pas ziem, który łączył pozostałe dzielnice). 
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Kościół w Polsce w XII-XIII wieku 

Początek rozbicia 

Po śmierci Salomei Władysław II zwany Wygnańcem zajął jej dzielnicę wbrew woli braci. W wyniku wojny między nim 
i jego braćmi, Władysław II uciekł z kraju w 1146 roku i udał się do Niemiec prosić o pomoc cesarza. Dzielnicę 
senioralną objął Bolesław Kędzierzawy - w ten sposób to on stał się seniorem. Bolesław nie potrafił utrzymać 
suwerenności państwa i w wyniku wyprawy cesarskiej w 1157 roku musiał złożyć hołd cesarzowi Fryderykowi 
Barbarossie. Oddał państwo w lenno oraz zgodził się, aby po śmierci Władysława II Wygnańca jego synowie 
(Bolesław Wysoki, Mieszko Plątonogi) mogli powrócić do jego dzielnicy dziedzicznej - Śląska. 

W roku 1173, po śmierci Bolesława Kędzierzawego, jego rolę jako seniora, księcia oraz pana Krakowa przejął trzeci 
syn Bolesława Krzywoustego - Mieszko Stary. Po czterech latach ponownie doszło do walki o tron. Mieszko został 
wygnany, a Kraków opanowany przez najmłodszego z braci, pogrobowca Bolesława III Krzywoustego: Kazimierza II 
Sprawiedliwego, co oznaczało złamanie zasady senioratu (władza zwierzchnia dla najstarszego z rodu). Kazimierz, w 
przeciwieństwie do Mieszka, nie próbował przeciwstawiać się możnowładztwu i Kościołowi. 

Po śmierci Kazimierza w Krakowie rządził jego syn Leszek Biały. Wraz z jego śmiercią w Gąsawie w 1227 roku 
ostatecznie zanikła władza centralna (pryncypat). Stopniowo postępowało rozdrobnienie ziem Polski, powiązane z 
umacnianiem się separatyzmu księstw dzielnicowych. Nie istniały żadne ponaddzielnicowe urzędy ani prawa. Około 
połowy XIII wieku Polska składała się z kilkunastu księstw, bez żadnej władzy centralnej. Okres dzielnicowy był 
okresem walk wewnętrznych pomiędzy rywalizującymi książętami - o władzę i o terytorium. 
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Krótka charakterystyka okresu 

W tym okresie kraj znalazł się w obliczu silnych zagrożeń zewnętrznych, rozbicie oznaczało osłabienie militarne. 
Wzmógł się napór książąt i margrabiów niemieckich na ziemie zachodnie oraz czeskich na Śląsk. Pomorze Zachodnie i 
Wielkopolska znalazły się w strefie ekspansji Marchii Brandenburskiej. 

Okres dzielnicowy mimo wszystko był czasem intensywnego rozwoju gospodarczego i istotnych przemian 
społecznych. W rolnictwie upowszechnił się system trójpolówki, używanie ugoru jako pastwiska. Zaczęto używać 
nowocześniejszych narzędzi rolniczych. Stworzono immunitety - zwolnienia dóbr od danin i posług, co zmieniało 
sytuację wolnych chłopów. Lokowano miasta na prawie niemieckim, skodyfikowano także inne normy osadnicze 
(prawo polskie, średzkie). Wykształciły się samorządy wiejskie oraz ogólny zbiór reguł feudalnych. 

Rozbicie dzielnicowe było charakterystyczne dla przemian ustroju feudalnego. Dochodziło do niego w 
poszczególnych krajach w różnych okresach ze względu na zróżnicowanie w przebiegu procesów zmian społeczno-
ekonomicznych. 

Mimo podziałów dzielnicowych nie uległo zatarciu poczucie jedności w społeczności polskiej. Pojęcie narodowości 
polskiej - gens polonica - pojawia się u autorów miejscowych i obcych. Jedność tę wzmacniała jedność organizacji 
kościelnej. Funkcjonowało również w czasie rozbicia określenie Regnum Poloniae. 

Książęta i królowie polscy w okresie rozbicia dzielnicowego 

Niżej wymienieni książęta sięgnęli po władzę w Krakowie. Od 1138 roku do 1227 tron w Krakowie był związany z 
władzą zwierzchnią w Polsce. 

Imię Data panowania  Imię Data panowania 

Władysław II Wygnaniec 1138–1146  Konrad I mazowiecki 1229–1230 

Bolesław IV Kędzierzawy 1146–1173  Władysław III Laskonogi 1230 

Mieszko III Stary 1173–1177  Konrad I mazowiecki 1230–1232 

Kazimierz II Sprawiedliwy 1177–1191  Henryk I Brodaty 1232–1238 

Mieszko III Stary 1191  Henryk II Pobożny 1238–1241 

Kazimierz II Sprawiedliwy 1191–1194  Bolesław V Rogatka 1241 

Leszek Biały 1194–1195  Konrad I mazowiecki 1241–1243 

Mieszko III Stary 1195  Bolesław V Wstydliwy 1243–1279 

Leszek Biały 1195–1199  Leszek Czarny 1279–1288 

Mieszko III Stary 1199–1202  Henryk IV Prawy 1288–1290 

Władysław III Laskonogi 1202 lub 1202–1206  Przemysł II 1290–1291 

Leszek Biały 1202 (1206) –1210  Władysław I Łokietek 1291 

Mieszko IV Plątonogi 1210–1211  Wacław II 1291–1305 

Leszek Biały 1211–1227  Przemysł II 1295–1296 

Władysław III Laskonogi 1227–1228  Wacław III 1305–1306 

Henryk I Brodaty 1228–1229  Władysław I Łokietek 1306–1333 

 

Sytuacja zakonu krzyżackiego 

Pod koniec XII wieku zakon krzyżacki był jednym z potężniejszych (pod względem ekonomicznym i politycznym) 
zakonów powstałych w Palestynie, jednak zakonnicy wiedzieli, że posiadłości znajdujące się na terenach podbitych w 
czasie krucjat nie są trwałe. Szansą okazało się spotkanie z jednym z organizatorów V wyprawy krzyżowej – królem 
Węgier Andrzejem II Arpadowiczem, który potrzebował w tym czasie wsparcia przeciwko najeżdżającym 
Siedmiogród Połowców. Krzyżacy przenieśli się zatem na teren Siedmiogrodu, jednak Andrzej II zorientował się, iż 
dążą oni do budowy własnego państwa, które mogłoby stać się nowym zagrożeniem dla Węgier. W związku z tym, w 
1225 roku zgromadził siły i doprowadził do wypędzenia Krzyżaków z zajmowanych przez nich terenów. Dla zakonu 
znów zaistniało zagrożenie powrotu do poprzedniej sytuacji, lecz pojawiła się nowa szansa – zaproszenie ze strony 
Konrada I Mazowieckiego do osiedlenia się i walki z pogańskimi Prusami. 
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Lata 1226-1307 

W 1226 r. książę mazowiecki Konrad rozpoczął rozmowy z zakonnikami, przyznając im w konsekwencji w 1228 r. w 
dzierżawę ziemię chełmińską, jednakże przy zachowaniu całości swoich prerogatyw książęcych. W 1230 r. niewielki 
oddział krzyżacki osiedlił się koło Torunia. Z ziemi chełmińskiej zakon miał dogodną bazę do rozpoczęcia walk z 
plemionami Prusów, które zagrażały północnym rubieżom Mazowsza. Sytuacja kształtowała się dla Krzyżaków 
pomyślnie, gdyż w 1231 roku dostał się do niewoli pruskiej biskup Chrystian, który nie stosował w swych misjach 
chrystianizacyjnych przemocy, lecz próbował pokojowo nawracać plemiona pruskie. W 1234 r. doszło do pierwszego 
wystąpienia Krzyżaków przeciwko Konradowi, gdy zaproszony przez nich margrabia Miśni - Henryk - napadł na stolicę 
księstwa mazowieckiego, Płock, i spalił tamtejszą katedrę. 

Krzyżacy na podstawie sfałszowanego wcześniej dokumentu Konrada, tzw. Falsyfikatu Kruszwickiego z 1230 roku 
(jakoby nadającego im ziemię chełmińską w wieczyste posiadanie), uzyskali 3 sierpnia 1234 r. bullę papieża 
Grzegorza IX Pietati proximum, uznającą pełnię władzy Krzyżaków w ziemi chełmińskiej i nowych zdobyczach 
pruskich. Dodatkowo na skutek starań Krzyżaków cesarz Fryderyk II wydał im w 1235 roku tzw. "Złotą Bullę" z Rimini 
(antydatowaną na 1226 r.), która potwierdzała nadanie Krzyżakom ziemi chełmińskiej, jednak nie jako lennikom 
Konrada Mazowieckiego, ale jako suwerennym właścicielom dzielnicy. Około roku 1235 większość spośród Braci 
Dobrzyńskich przyłączyła się do Krzyżaków, co sprawiło, że uzyskali oni swego rodzaju monopol na walkę z 
niewiernymi i objęli nadaną im wcześniej przez Konrada ziemię dobrzyńską, co wywołało kolejny konflikt z 
Konradem. 

Następne lata to pasmo sukcesów w podbijaniu terenów pruskich. W 1254 roku zdobyto osadę Tuwangste, którą na 
cześć dowodzącego wyprawą króla czeskiego Przemysła Ottokara II nazwano Królewcem. Skutkiem rejz - oprócz 
zdobycia nowych terenów - była niemal całkowita zagłada plemienia Jaćwingów oraz Prusów: przetrwały jedynie 
elity, które spolonizowały się lub zgermanizowały w późniejszych wiekach. 

Lata 1308-1343 

Utrata Pomorza Gdańskiego 

W XIII wieku zbrojne konflikty polsko-krzyżackie nie występowały, lecz wiek XIV przyniósł kolosalną zmianę w 
stosunkach między obydwoma państwami. Będący królem Polski Wacław II Czeski zawarł z Brandenburczykami 
umowę, na mocy której miał oddać Pomorze Gdańskie w zamian za Nową Marchię. Ostatecznie do zamiany nie 
doszło z powodu śmierci polskiego władcy, jednak w 1308 Brandenburgia postanowiła skorzystać ze słabości 
państwa Władysława Łokietka i zajęła Pomorze. Książę zmuszony został zwrócić się o pomoc do Krzyżaków, którzy 
wypędzili najeźdźców. Za swoją pomoc zażądali jednak wysokiej zapłaty, przewyższającej wartość zajętej ziemi. 
Wobec odmowy zapłaty przez Władysława zagarnęli oni całe Pomorze Gdańskie w 1309, a załogę Gdańska 
wymordowali. Osłabiona w tym czasie Polska, rozbita wciąż na dzielnice, nie była w stanie natychmiast przeciwstawić 
się agresji, co spowodowało utratę tych ziem na długie lata. 

W 1320 roku Polska zjednoczyła się, a Władysław I Łokietek został jej królem. Kraj ten nadal był jednak zbyt słaby, 
aby podjąć się kolejnej walki. Nowy król poddał mimo to zakon krzyżacki pod sąd papieski w Inowrocławiu. Wyrok z 
1321 roku nakazał Krzyżakom zwrot Pomorza Gdańskiego Polsce. Zakon, mimo polskich akcji dyplomatycznych i 
orzeczeń sądów papieskich, nie zamierzał zwrócić tych ziem. 

W 1330 roku Krzyżacy najechali Radziejów, Bydgoszcz i Nakło. W odwecie Łokietek, przy wsparciu wojsk węgierskich i 
litewskich z Giedyminem, wtargnął do ziemi chełmińskiej i splądrował okolice Golubia, Kowalewa, Radzynia, zdobył 
zamek w Wąbrzeźnie i podczas oblegania zamku w Lipienku 18 października 1330 zawarł siedmiomiesięczny rozejm. 

W 1331 roku doszło do zawarcia bardzo groźnego dla Polski sojuszu Jana Luksemburskiego z Krzyżakami. Świeżo 
odrodzonemu państwu polskiemu groziła utrata suwerenności, jednak dzięki nadmiernym ambicjom sojuszników ich 
porozumienie nie przetrwało. Stało się tak, gdyż król Czech zamiast do Kalisza ruszył na Poznań, który miał się znaleźć 
w zasięgu wpływów krzyżackich. Nie udało mu się go zdobyć, wobec czego rozpoczął odwrót. 
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Bitwa pod Płowcami 

Tymczasem Krzyżacy, którzy najechali kraj od północy, uchodzili z uprowadzoną ludnością. Władysław Łokietek 
postanowił zaatakować część ich sił. 27 września 1331 roku doszło do starcia pod Płowcami na Kujawach. Bitwa nie 
została jednoznacznie rozstrzygnięta, lecz to strona polska zrealizowała swój cel – kampania Krzyżaków na ziemiach 
polskich została przerwana. 

Strony konfliktu Czas: 27 września 1331 

Zakon krzyżacki 
 Królestwo Polskie 

Miejsce okolice Płowiec 

Wynik: nierozstrzygnięty, odstąpienie Krzyżaków od marszu na Brześć, wycofanie do 

Torunia 
Dowódcy  

Dietrich von Altenburg 
Henryk Reuss von Plauen 

Otto von Lauterberg 
Otto von Bonsdorf 

 
Kazimierz III Wielki 

Władysław I Łokietek 

  

Siły   

w I fazie ok. 2300 
w II fazie ok. 4000 

5000   

Straty Wojna polsko-krzyżacka 1327-1332 

2400-2600 poległych, w tym 73 
braci-rycerzy 

Ponad 40 braci-rycerzy wziętych 

do niewoli 

1700-1900 poległych 
100 znacznych rycerzy 

wziętych do niewoli 

Kowal – Płock – Pyzdry – Kalisz – Konin – Płowce – Brześć Kujawski 

   

Bitwa pod Płowcami – bitwa stoczona 27 września 1331 na polach 

wsi Płowce (Płowce – wieś kujawska w Polsce położona w województwie 
kujawsko-pomorskim, w powiecie radziejowskim, w gminie Radziejów. 

Położona 8 km na wschód od Radziejowa. W latach 1975-1998 

miejscowość położona była w województwie włocławskim.) pomiędzy 
wojskami Władysława Łokietka a oddziałami zakonu krzyżackiego pod 

wodzą komtura krajowego chełmińskiego Otto von Lauterberga, marszałka 

zakonu Dietricha von Altenburga, wielkiego komtura Otto von Bonsdorfa. 

Przed bitwą 

Krzyżacy zawarli z czeskim królem Janem Luksemburskim sojusz przeciwko 

Polsce i w myśl jego postanowień mieli 21 września spotkać się pod 
Kaliszem z Czechami i następnie uderzyć na Wielkopolskę i Kujawy. W 

związku ze spóźnieniem Czechów, Krzyżacy sami postanowili uderzyć na 

Kujawy, gdzie później dołączyłyby do nich wojska czeskie. 26 września 
Krzyżacy zdobyli Radziejów i przed świtem zwinęli obóz i rozpoczęli marsz 

w kierunku Brześcia Kujawskiego. Wojska krzyżackie w sile około 7000, 

wyruszając na Brześć, podzieliły się na trzy części – straż przednią pod 
dowództwem Henryka Reuss von Plauen, siły główne pod dowództwem Otto 

von Lauterburga i liczącą około 2 tys. ludzi straż tylną pod dowództwem 

wielkiego marszałka zakonu Dietricha von Altenburga, która 
wymaszerowała najpóźniej. Poruszający się za wojskami krzyżackimi 

Łokietek z oddziałami liczącymi 5 tys. ludzi postanowił niezwłocznie 
zaatakować w rejonie wsi Płowce. 

Bitwa 

Kontakt wojsk polskich z wojskami krzyżackimi pierwszy nawiązał około 
godz. 9 oddział starosty wielkopolskiego Wincentego z Szamotuł. To on 

właśnie szedł w straży przedniej wojsk Łokietka. Jednak w związku z mgłą, 

która nagle zapanowała nad okolicą, Krzyżacy zyskali trochę czasu do 
ustawienia szyków bojowych (jak opisuje to krzyżacki kronikarz – rycerze 

słyszeli się, ale nie mogli się zobaczyć) i podzielili swe wojska na pięć 

oddziałów, tak jak i wojska polskie. 65-letni król Łokietek podał hasło 
bojowe dla wojsk polskich „Kraków” (to samo hasło służyło później 

konnemu rycerstwu polskiemu podczas bitwy pod Grunwaldem) i wydał 

rozkaz do ataku. Marszałek Altenburg postanowił bronić się w oparciu o 
posiadane wozy taborowe i udawało mu się to skutecznie przy dwóch 

atakach wojsk polskich. Dopiero przy trzeciej szarży polskich wojsk doszło 

do rozstrzygnięcia. Pomógłprzypadek. Przebity strzałą padł koń, na którym 
siedział krzyżacki chorąży, brat Iwan. Niósł on wielką chorągiew zakonu z 

czarnym złoconym krzyżem. Choć chorążemu nic się nie stało, nie można 

było podnieść chorągwi, przytroczonej do siodła. Nagłe zniknięcie 
chorągwi, służącej do wydawania rozkazów i stanowiącej dla każdego 

walczącego punkt orientacyjny w wirze bitwy, wywołało panikę w wojskach 

zakonnych. Szeregi krzyżackie zostały rozerwane, a oddział Altenburga 
rozbity. Sam wielki marszałek, ciężko ranny w twarz, dostał się do niewoli. 

Około południa Krzyżacy zaczęli się poddawać. Poległ cały szereg 

dostojników zakonu: wielki komtur Otto von Bonsdorf, komtur elbląski 
Herman von Oettingen i komtur gdański Albert von Ore, w sumie 56 braci 

krzyżackich. 

Oddział Altenburga został doszczętnie rozbity, ale nie był to koniec bitwy. 
Około godz. 14, po wezwaniu pomocy przez niedobitki straży tylnej, 

nadciągnęły krzyżackie siły główne i zaatakowały polski obóz. Bitwa 
popołudniowa miała charakter chaotyczny i toczyła się ze zmiennym 

szczęściem dla obu stron. Krzyżakom udało się jednak odbić większość 

więźniów i wielką chorągiew zakonu. Tuż przed zmierzchem na pole bitwy 
zaczęły docierać oddziały krzyżackiej straży przedniej von Plauena, na 

widok którego to oddziału król wg Długosza wycofał z pola bitwy swojego 

jedynego syna Kazimierza Wielkiego, gdyż bardziej niż na sukcesie 
militarnym zależało mu na zabezpieczeniu następstwa tronu. W starciu z 

nowym oddziałem krzyżackim wojska Łokietka odniosły sukces, biorąc do 

niewoli dowodzącego nim komtura Bałgi Henryka Reuss von Plauen. 
Polacy wzięli też do niewoli kolejnych 40 braci-rycerzy, wielu innych 

znaczniejszych rycerzy i jeszcze więcej zbrojnych krzyżackich. Krzyżakom 

udało się jednak w końcu odbić tabory, w związku z czym król Łokietek 
wobec zapadających ciemności nakazał powolne wycofanie się z pola 

bitwy. Krzyżacy po bitwie zachowali przy życiu 100 najcenniejszych 

polskich jeńców, resztę mordując. 

Konsekwencje bitwy 

Komtur chełmiński Otto von Lautenberg pomimo odparcia ataku wojsk 

polskich, podjął decyzję o przerwaniu marszu na Brześć Kujawski i pod 
osłoną ciemności natychmiastowego odwrotu do Torunia bez pochowania 

swoich własnych poległych. Decyzja o wycofaniu wojsk krzyżackich 

oznaczała zarazem przerwanie całej kampanii na ziemiach polskich, w 
związku z czym można tę bitwę uznać za sukces strategiczny Władysława 

Łokietka. Bitwa uniemożliwiła też połączenie się wojsk krzyżackich z 

wojskami czeskimi Jana Luksemburskiego, których wspólne współdziałanie 
mogło doprowadzić do upadku niedawno zjednoczonego Królestwa 

Polskiego. 

Obie strony po bitwie starały się wykorzystać propagandowo swoje 

sukcesy. Bitwa bardzo wzmocniła morale wojsk polskich i odbiła się 

głośnym echem w Polsce. Duże znaczenie propagandowe miał uroczysty 

wjazd po bitwie króla Władysława Łokietka do Krakowa z wziętym do 
niewoli w bitwie komturem Henrykiem Reuss von Plauen i 40 innymi 

jeńcami. 

Pamięć o bitwie 

O bitwie zaczęto przypominać w Polsce w XIX wieku. Pisał o niej Julian 

Ursyn Niemcewicz w Śpiewach historycznych, po tym gdy zwiedził pole 

bitwy w 1817 roku. Na jego polecenie wyryto też na kamiennej tablicy 
znajdującej się na polu bitwy pamiątkowy napis. W 1881 roku Józef Ignacy 

Kraszewski wydał powieść Jelita na temat bitwy, opartą na przekazie 

Długosza. W 1927 roku zawiązano komitet przygotowujący obchody 600-
lecia bitwy, którego staraniem społeczeństwo południowych Kujaw 

wzniosło do 1933 roku w Płowcach 20-metrowy kopiec. W latach 1941-

1944 kopiec został zniszczony przez Niemców, którzy zniszczyli także 
pomniczek na tablicę Niemcewicza z XIX wieku (samą tablicę ukryto przed 

zniszczeniem). W 1961 roku na miejscu bitwy wzniesiono nowy niewielki 

pomnik. 

Walki rycerzy polskich pod Płowcami zostały, po 1990 r., upamiętnione na 

Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic, 
"PŁOWCE 27 IX 1331". 
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Jednak już 9 kwietnia 1332 roku zakon krzyżacki ponownie napadł na Polskę, zagarniając Kujawy i ziemię dobrzyńską. 
Reakcja ze strony sędziwego króla już nie nastąpiła - zmarł on 2 marca 1333 roku w wieku 73 lat. 

Początek panowania Kazimierza Wielkiego 

25 kwietnia 1333 na tronie polskim zasiadł syn poprzedniego króla – Kazimierz III Wielki. Okazał się on osobą 
niezwykle sprawnie poruszającą się w świecie dyplomacji. W 1335 doprowadził do I Zjazdu Wyszehradzkiego, na 
którym za cenę 20 tysięcy groszy praskich oraz uznanie zwierzchności Jana Luksemburskiego nad Śląskiem król Czech 
zrzekł się wszelkich praw do korony polskiej. Oznaczało to ostateczne przekreślenie sojuszu czesko-krzyżackiego. 
Ponadto usiłowano rozstrzygnąć sprawę utraconych przez Polskę ziem, lecz rezultaty nie zadowalały króla polskiego, 
w związku z czym zdecydował się on na poddanie zakonu pod sąd papieski. Wyrok z 16 września 1339 nakazał zwrot 
Kujaw, ziemi dobrzyńskiej i Pomorza Gdańskiego. Był to już drugi wygrany przez stronę polską proces, ale Krzyżacy 
ponownie nie zgodzili się na oddanie zagrabionych ziem. 

Tymczasem zmarł książę Rusi Halickiej Bolesław Jerzy II, który przed śmiercią uczynił swym sukcesorem Kazimierza 
Wielkiego, co oznaczało nowe wyzwanie dla polskiej polityki zagranicznej. Kazimierz Wielki musiał dokonać wyboru, 
gdyż Polska nie była wówczas na tyle silna, by podjąć się walki na dwóch frontach. 

Pokój w Kaliszu 

Kazimierz Wielki uznał, że większą szansą dla Korony Królestwa Polskiego byłoby uzyskanie terenów Księstwa 
Ruskiego, w związku z czym spór z państwem zakonu krzyżackiego należało załagodzić. W tych warunkach doszło w 
roku 1343 do zawarcia pokoju w Kaliszu, dzięki któremu zapewniony został rozejm, a Polska odzyskała Kujawy i 
ziemię dobrzyńską. Ponadto Kazimierz Wielki zachował tytuł władcy Pomorza Gdańskiego, co w przyszłości mogłoby 
stanowić podstawę do ewentualnych roszczeń ze strony polskiej.  

Pokój kaliski 1343 – polsko-krzyżacki traktat pokojowy zawarty 8 

lipca 1343 w Kaliszu, w wyniku którego Kazimierz III Wielki w zamian za 
zrzeczenie się praw do ziemi chełmińskiej, michałowskiej i Pomorza 

Gdańskiego odzyskał od zakonu krzyżackiego Kujawy i ziemię dobrzyńską. 

Pokój ten oznaczał ustępstwa terytorialne ze strony Polski, lecz z punktu 
widzenia polskiej racji stanu musiał zostać zawarty. Mimo wyroku 

papieskiego sądu polubownego, stwierdzającego że Pomorze Gdańskie, 

ziemia chełmińska i michałowska należą do Polski, zakon krzyżacki nie 
oddał ich dobrowolnie. 

Papież Benedykt XII nie podtrzymał postanowień procesu warszawskiego, 

zlecając ponowne zbadanie zasadności roszczeń Polski do spornych ziem. 
Następca Benedykta XII, Klemens VI okazał się sprzymierzeńcem 

Krzyżaków. W tych warunkach Kazimierz Wielki mógł albo z nimi walczyć, 

albo zawrzeć pokój. Król wybrał to, co uważał za rozwiązanie mniej 
szkodzące Królestwu Polskiemu, czyli pokój. Krzyżacy byli wtedy u szczytu 

swojej potęgi i wynik ewentualnej wojny byłby prawdopodobnie dla Polski 

niekorzystny. W wyniku postanowień traktatu, Kazimierz III Wielki miał się 
zrzec tytułu pana i dziedzica Pomorza w tytulaturze i na pieczęciach. 

Uznawano jednakże zasadę wcześniejszego zwierzchnictwa króla polskiego 

nad Pomorzem, ziemią chełmińską i michałowską, Kazimierz Wielki nie 
potwierdzał Zakonowi praw do Pomorza ani nie nadawał go Krzyżakom, 

zrzekał się jedynie wszelkich praw do tych ziem. Formuła, że była to 

darowizna (jałmużna) króla wobec Zakonu oznaczała, że z jednej strony 

Krzyżacy uznawali, że ziemie te były wcześniej polskie (co poprzednio 

negowali), a jednocześnie mogło być teoretycznie podstawą roszczeń 
rewindykacyjnych, gdyby na przykład obdarowani Krzyżacy okazali 

niewdzięczność[1]. 

Już w samym żądaniu Krzyżaków, aby król zrzekł się praw do Pomorza 
kryło się jednak uznanie go (zwłaszcza po rezygnacji z pretensji do korony 

polskiej Jana Luksemburskiego) za prawowitego dziedzica tych ziem. 

Dużym sukcesem dyplomacji polskiej było zrezygnowanie z wypracowanej 
w 1335 r. w Wyszehradzie (podczas arbitrażu władców Węgier i Czech) 

formuły "Pomorza jako wieczystej jałmużny" dla Zakonu. Tym samym w 

traktacie kaliskim, tak naprawdę zawartym w Wierzbiczanach koło 
Inowrocławia, król polski dawał jasno do zrozumienia, że został zmuszony 

do zrzeczenia się praw do Pomorza, a formuła: wieczysta jałmużna - byłaby 

zbytnim nadużyciem dla ziem, które tak naprawdę należały się Polsce, a 
bezprawnie zostały przez Krzyżaków zajęte w 1308 r. Jednocześnie król 

polski stawał się dobroczyńcą i patronem zakonu, który został zobowiązany 

do pomocy wojskowej i honorowych danin w pieniądzach i w naturze. W 
wypadku podjęcia przez Zakon walki przeciw Polsce, tracił on teoretycznie 

prawa do otrzymanych darowizn. 

Warunki pokoju kaliskiego, mimo odsunięcia w czasie możliwości 

odzyskania ziem pomorskich, miały niezwykle ważne znaczenie w 

ugruntowaniu idei ich zjednoczenia z Królestwem. 

Lata 1344-1408 

Kwestia Władysława Opolczyka 

Pokój kaliski zapewnił stabilizację w stosunkach polsko-krzyżackich na stosunkowo długi okres. Napięcie we 
wzajemnych stosunkach nasiliło się jednak ponownie na końcu XIV wieku. Spór ponownie dotyczył ziemi 
dobrzyńskiej i części Kujaw przekazanej jako lenno Władysławowi Opolczykowi przez Ludwika Węgierskiego. 
Władysław Opolczyk postanowił zastawić otrzymane ziemie państwu zakonnemu, lecz, dzięki włączeniu się do 
działalności politycznej jego bratanków, konflikt został zażegnany. 

 

Powstanie Związku Jaszczurczego 

W 1397 roku na ziemiach zakonu powstała organizacja mająca chronić interesy lokalnych społeczności przed 
uciskiem elit krzyżackich – Związek Jaszczurczy. Początkowo swoim zasięgiem obejmował jedynie ziemię chełmińską. 
Z czasem rozrósł się i stał się podstawą dla kolejnej struktury – Związku Pruskiego. 
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 Korona Królestwa Polskiego w latach 1333-1370 

Związek Jaszczurczy (XIV wiek) (niem. Eidechsenbund) – tajna 

organizacja szlachty z ziemi chełmińskiej założona 24 lutego 1397 w 

Radzyniu Chełmińskim w celu obrony przed uciskiem krzyżackim. 

Założycielami byli Mikołaj z Ryńska, jego brat Jan z Pułkowa oraz 
Fryderyk z Kitnowa i Mikołaj z Kitnowa. 

Związek początkowo działał jawnie i był tolerowany oraz uznawany przez 

władze zakonne jako organizacja broniąca interesów szlacheckich. Od 
1410 r. Związek Jaszczurczy działał tajnie i miał charakter konfederacji. 

Głównym jego celem było połączenie ziemi chełmińskiej z Polską. 

Po wielkiej wojnie z Zakonem Krzyżackim doszło do prześladowań jego 
członków, w których obronie, śląc ostre pisma do wielkiego mistrza 

Henryka von Plauena, wystąpili król polski Władysław II Jagiełło, Wielki 

Książę Witold oraz marszałek wielki koronny Zbigniew z Brzezia. W 

zemście za prowadzoną działalność w maju 1411 Krzyżacy ścięli na rynku 

w Grudziądzu założyciela Związku Mikołaja z Ryńska, pomimo że posiadał 

on list żelazny i nietykalność gwarantowały mu ustalenia I Pokoju 

toruńskiego, który zakazywał ścigania osób uznanych przez strony za 
zdrajców. Krzyżacy zamordowali też wszystkich męskich potomków 

Mikołaja z Ryńska w tym dzieci. 

Wkrótce Związek Jaszczurczy rozszerzył działalność na inne tereny państwa 
krzyżackiego, wspierając przy tym wszystkie działania wojenne króla 

polskiego przeciwko Zakonowi. O zasługach związku świadczy chociażby 

udział w rokowaniach w 1435 r i podpis ówczesnego przywódcy 
Jaszczurkowców, Jana ze Szczuplinek pod traktatem pokojowym z Brześcia 

Kujawskiego. 

W 1440 Związek Jaszczurczy wszedł w skład Związku Pruskiego. 

Bunt Świdrygiełły 

Kolejny kryzys we wzajemnych stosunkach nastąpił w roku 1401, tuż po zawarciu przez Polskę i Litwę unii wileńsko-
radomskiej. Młodszy brat Jagiełły – Świdrygiełło – jako przeciwnik porozumienia polsko-litewskiego stanął na czele 
buntu przeciw Witoldowi. Postanowił także poszukać wsparcia u Krzyżaków, którzy zainteresowani byli osłabieniem 
Litwy. Jednak znów udało się zapobiec rozpętaniu wojny i w 1404 roku strony zawarły pokój w Raciążu, gdzie Witold 
przedstawił polskie postulaty dotyczące kwestii utraconych ziem. Polska odkupiła ziemię dobrzyńską. 
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Kwestia Nowej Marchii 

Tymczasem powrócił problem Santoka i Drezdenka, z których Panowie von Osten złożyli hołd Kazimierzowi 
Wielkiemu w 1365 roku, jednak po tym gdy w 1402 roku Ulryk von Osten złożył także hołd Władysławowi Jagielle, 
Zygmunt Luksemburski oddał Nową Marchię jako zastaw w ręce zakonu krzyżackiego, Ulryk złożył hołd zakonowi, a 
Drezdenko przekazał Krzyżakom w zastaw, atakując następnie Wielkopolskę. Doprowadziło to do konfliktu 
dyplomatycznego Królestwa Polskiego z zakonem[1]. Pogłębiło go jeszcze w 1408 roku kupienie Drezdenka i Santoka 
przez Krzyżaków od von Ostena. Podporządkowanie sobie tych strategicznie położonych miejscowości przez państwo 
zakonne doprowadziło do umocnienia stanowiska Polski w kwestiach krzyżacko-litewskich. Gdy wielkim mistrzem w 
1407 roku został zwolennik ostrej polityki przeciw Polsce Ulrich von Jungingen, wybuch wojny był już tylko kwestią 
czasu. 

Lata 1409-1419 

Wielka wojna z zakonem krzyżackim 

Tymczasem na Żmudzi wybuchło antykrzyżackie powstanie, co stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny, w 
której stronami były z jednej strony Polska z Litwą wspierane przez siły ruskie i tatarskie, z drugiej zaś zakon krzyżacki 
i ochotnicy z zachodnich państw europejskich. 

Wojnę rozpoczęło zajęcie ziemi dobrzyńskiej przez Krzyżaków, po którym czasowo zaprzestano działań wojennych i 
zawarto rozejm do lata 1410 roku. Zima stała się dla obu stron okresem przygotowań do walnej rozprawy. W tym 
czasie usiłowano także doprowadzić do arbitrażu ze strony Wacława Luksemburczyka, lecz wszelkie wysiłki uzyskania 
porozumienia spełzły na niczym. 

Krzyżacy skoncentrowali swe siły pod Świeciem, natomiast wojska polsko-litewsko-ruskie spotkały się pod 
Czerwińskiem, gdzie zmontowano most pontonowy, po którym przeprawiły się na drugą stronę Wisły i ruszyły na 
Malbork. Ich drogę zastąpiły siły zakonne i 15 lipca 1410 roku doszło do decydującej bitwy pod Grunwaldem. 
Nastąpiła niespotykana wcześniej klęska militarna wojsk krzyżackich. Siły polskie ruszyły na Malbork, lecz nie udało 
się zdobyć zamku i odstąpiono od oblężenia. Tymczasem ze strony Nowej Marchii doszło do kontrnatarcia, lecz 
zostało ono powstrzymane w bitwie pod Koronowem. Także Zygmunt Luksemburski wysłał swe wojska do Polski, lecz 
zatrzymano je w bitwie pod Bardiowem. 

Wielka wojna z zakonem krzyżackim (14 sierpnia 1409 - 1 lutego 

1411) – wojna pomiędzy Królestwem Polskim, Wielkim Księstwem 

Litewskim, wspieranymi lennikami obu tych krajów (Hospodarstwo 
Mołdawskie, Księstwo Mazowieckie, Księstwo płockie, Księstwo bełskie, 

Podole) oraz najemnikami z Królestwa Czech, uciekinierami ze Złotej Ordy 

i chorągwiami prywatnymi (między innymi chorągiew z Republiki 
Nowogrodzkiej księcia Lingwena) a zakonem krzyżackim wspartym przez 

Królestwo Węgier rządzone przez Luksemburgów i rycerstwo 

zachodnioeuropejskie (głównie z Czech, z wielu państewek na Śląsku, z 
Pomorza Zachodniego i z pozostałych państewek Rzeszy Niemieckiej). 

Przyczyny wojny 

Nie ulega wątpliwości, że w konflikcie tym stroną atakującą byli Krzyżacy, 

którzy konflikt ten zaczęli, lecz stroną, która zdominowała działania 

wojenne, była jednak Polska i Litwa. 

Przyczyny wybuchu wojny: 

 Zakon starał się zdobyć Żmudź, rozdzielającą jego posiadłości. W 1402 

roku Marchia Brandenburska oddała pod zastaw Krzyżakom Nową 
Marchię (wówczas na północny zachód od Polski), przez co niejako 

ostatnią przeszkodą w dążeniach krzyżackich stał się gród Drezdenko, 

stanowiący lenno polskie (podlegające von Ostenom zhołdowanym 
przez Kazimierza III Wielkiego). 

 Objęcie godności mistrza zakonu przez Ulryka von Jungingena, 
zwolennika ostrej polityki wobec Polski. 

 Próby rozerwania sojuszu Polski i Litwy spełzły na niczym, toteż w 1409 

roku Krzyżacy zdecydowali się zająć ziemię dobrzyńską (którą Polska 
niedawno zdołała wykupić dzięki opodatkowaniu się szlachty). 

 Wybuch powstania ludności na Żmudzi popartego przez wielkiego 
księcia litewskiego Witolda 

Przebieg 

17 lipca 1409 roku Zjazd walny w Łęczycy zadecydował o wysłaniu do 

Malborka poselstwa polskiego. Poselstwem dowodził Mikołaj Kurowski. 1 

sierpnia posłowie spotkali się z wielkim mistrzem. Mikołaj Kurowski 
sprowokowany przez Wielkiego Mistrza użył gróźb. Ulryk von Jungingen 

wykorzystał to i natychmiast wysłał własnych posłów z wypowiedzeniem 

wojny. Posłowie krzyżaccy wyruszyli 6 sierpnia i 14 sierpnia spotkali się z 
królem Jagiełłą w Korczynie. 

Już dwa dni później wojska zakonne weszły w ziemie Polski. Działania 

wojenne całkowicie zaskoczyły Polaków. Zakon uderzył w czterech 
kierunkach. Główne siły pod wodzą Wielkiego Mistrza szybko zajęły ziemię 

dobrzyńską. Zdobyto Dobrzyń, Rypin, Lipno, Bobrowniki, a 2 września 

zdobyta została Złotoria, ostatni zamek w tych ziemiach.  

Inny oddział krzyżacki pod wodzą wójta Nowej Marchii (Arnold von Baden) 

podszedł pod Drezdenko. Oddziały z komturii Ostródzkiej i 

Brandenburskiej wkroczyły na Mazowsze paląc i grabiąc. Połączone 
oddziały komturów z Tucholi i Człuchowa uderzyły na Krajnę. Zdobyto i 

zniszczono Kamień i Sępólno. W tym czasie polski oddział z Bydgoszczy 

stoczył potyczkę biorąc do niewoli komtura Świecia. Oddziały tucholsko-
człuchowskie odbiły jeńców, a następnie zajęły Bydgoszcz. 
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Mapa kampanii grunwaldzkiej 1410 roku 

W tym samym czasie wojska litewskie wsparły powstańców i zajęły całą 
Żmudź. Polskie wojsko zebrało się w Wolborzu 15 września. Stąd pod 

wodzą Jagiełły ruszyło na północ. 28 września rozpoczęło się oblężenie 

Bydgoszczy. 6 października Bydgoszcz została zdobyta. 

W międzyczasie rozpoczęto rokowania. Zdano się nawet na arbitraż 

Wacława Luksemburczyka, który jednak sprzyjał Krzyżakom, przez co 

korzystny dla nich wynik nie miał większego znaczenia na przebieg wojny. 
Wojna została wznowiona na początku lata 1410 r. Armia polska przeszła 

Wisłę pod Czerwińskiem, gdzie (na Mazowszu) połączyła się z połączonymi 

wojskami litewsko-smoleńskimi (ruskimi), a następnie przekroczyła granicę 

zakonu koło Lidzbarka (9 lipca 1410). Śmiałe posunięcie Władysława 
Jagiełły, chcącego uderzyć w samo serce zakonu, było pewnym 

zaskoczeniem dla wielkiego mistrza. Zastąpił on drogę na Malbork 

wojskom sojuszu na polach koło wsi Grunwald. Do walki doszło 15 lipca 
1410 roku. Bitwa pod Grunwaldem była największą bitwą pomiędzy 

Krzyżakami a Polską i jedną z największych bitew w średniowiecznej 

Europie. Zginął w niej sam wielki mistrz Ulrich von Jungingen oraz 
większość dostojników zakonu. 

Zwycięstwo wojsk sojuszniczych było tak przygniatające, że kolejne miasta 

pruskie bez walki poddawały się Jagielle. Jednak Malbork nie został 
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zdobyty, głównie z powodu zachowania się Jagiełły, który opóźniał 

wymarsz armii pod krzyżacką stolicę. Jagiełło prawdopodobnie obawiał 
się, że upadek Malborka będzie oznaczać likwidację państwa zakonnego, co 

znacząco umocniłoby przewagę Polski nad Litwą, i zdecydował o 

wykorzystaniu Krzyżaków jako przeciwwagi wobec Polski[1]. Oblężenie 
Malborka trwało od 25 lipca do 19 września. Przede wszystkim nie 

pomyślano o zaopatrzeniu wojsk w machiny oblężnicze, bez których 

zdobycie takiej fortecy jak Malbork było niemożliwe, choćby przez to, że 
zamek ten podczas oblężenia miał zgromadzone zapasy na 2 lata obrony. 

Po drugie, wojska Witolda wycofały się niemal zaraz po bitwie. Przyczyna 

takiego posunięcia do tej pory zastanawia historyków, niektórzy z nich 
sugerują, że zwycięstwo pod Grunwaldem, będące zasługą w głównej 

mierze wojsk polskich, powodowało radykalny wzrost znaczenia Korony 

Polskiej, a przez to wysunięcie się jej znacznie przed Litwę w unii między 
tymi państwami. 

Zwycięstwo Polski w wojnie było już w tym momencie niepodważalne, 

jednak Krzyżacy spróbowali jeszcze jednego starcia, które miało na celu 
nie tyle przechylić losy wojny na korzyść zakonu, co dać pretekst do 

zawarcia korzystnego pokoju. Bitwa pod Koronowem (10 października 

1410) okazała się jednak po raz kolejny zwycięska dla Polski. Niektórzy 
uważają, że zwycięstwo Polski pod Koronowem było nawet większe aniżeli 

na polach Grunwaldu. Samą bitwę opisał natomiast Henryk Sienkiewicz w 

swoim opowiadaniu. 

Do działań wojennych doszło także na południu Polski - wojska sojusznika 

Zakonu Zygmunta Luksemburskiego pod dowództwem Ścibora ze Ściborzyc 

spustoszyły ziemię sądecką - w drodze powrotnej zostały rozgromione pod 
Bardiowem (już na terytorium Węgier) przez polskie oddziały osłonowe pod 

dowództwem kasztelana lubelskiego Jana ze Szczekocin. 

Oficjalnie wojna zakończyła się zwycięstwem Polski i podpisaniem 1 lutego 

1411 roku w Toruniu I pokoju toruńskiego. 

I pokój toruński 

Pomimo wydawałoby się całkowitego pokonania Krzyżaków, Polska i Litwa 

nie osiągnęły znaczących korzyści materialnych: Polska odzyskała Ziemię 

Dobrzyńską, natomiast Litwa – Żmudź, jednakże miała ona jej przysługiwać 
tak długo, jak długo żył Witold. Zakon zapłacił także wysokie 

odszkodowanie, jednak nie było dość duże, aby doprowadzić do upadku czy 

znaczącego osłabienia Krzyżaków. Nie dziwi więc fakt, że strona polska nie 
była zachwycona wynikiem rokowań. 

Skutki wojny 

Poza odzyskaniem wspomnianych ziem, sojusz polsko-litewski nie odniósł 
większych korzyści finansowych. Jednak wskutek zwycięstwa wzrosło 

znaczenie Polski i Litwy w Europie. Pogorszyła się natomiast sytuacja 

zakonu krzyżackiego, który stracił szansę na połączenie się z zachodem 
Europy. Był to największy upadek zakonu, a jego potęga nigdy nie została 

już odbudowana. Dodatkowo w 1412 roku podpisanie przez Jagiełłę z 

Zygmuntem Luksemburskim Pokoju w Lubowli spowodowało, że Zakon 
stracił na korzyść Polski jednego ze swych największych sojuszników – 

Zygmunta Luksemburczyka. Co więcej, niezwyciężona do tej pory armia 

krzyżacka poniosła sromotną klęskę, co było możliwe dzięki połączeniu sił 
Polski i Litwy – znalazło to swój wyraz w unii horodelskiej (1413), która 

umocniła więzi obu tych krajów. 

I pokój toruński  - Pokój toruński 1411– traktat pokojowy zawarty 1 lutego 

1411 na wiślanej wyspie Kępa Bazarowa w Toruniu, między Polską i Litwą 

a Krzyżakami, kończący tzw. wielką wojnę z lat 1409-1411. 

Postanowienia: 

 Królestwo Polskie odzyskało Ziemię dobrzyńską z zamkami w Złotorii i 

Bobrownikach 

 Zakon krzyżacki zrezygnował ze Żmudzi na okres życia Władysława 
Jagiełły i Witolda 

 Księstwo Mazowieckie odzyskało Zawkrze 

 Toruń, po pięciomiesięcznej przynależności do Polski, na mocy traktatu 
przeszedł ponownie pod panowanie Krzyżaków, podobnie jak cała 

ziemia chełmińska 

 Obie strony postanowiły też, że kupcy obu państw mogą swobodnie i bez 
przeszkód, według dawnych zwyczajów, używać dróg wodnych i 
lądowych 

 Zakon krzyżacki jako odszkodowanie i za wykup jeńców zobowiązał się 
zapłacić 100 tys. kop groszy czeskich 

 Kwestia Santoka i Drezdenka miały być poddane sądowi arbitrażowemu 

 Ziemie, miasta i zamki zdobyte przez obie strony wrócą pod poprzednią 
władzę 

Uroczystego zaprzysiężenia i opieczętowania traktatu dokonał Władysław 

Jagiełło i Witold ze strony polskiej i litewskiej, a następnie wielki mistrz 
zakonu krzyżackiego Heinrich V von Plauen. Do wymiany w pełni 

opieczętowanych dokumentów pokoju doszło w maju 1411 roku w pobliżu 

zamku w Złotorii nad Drwęcą. 

Pomimo niewielkich nabytków na rzecz Polski, I Pokój toruński miał 

wielkie znaczenie dla pozycji Jagiełły na arenie międzynarodowej, 

ponieważ w jego konsekwencji w marcu 1412 roku Zygmunt Luksemburski 
z Jagiełłą podpisali w Lubowli traktat pokojowy, który usankcjonował 

Jagiełłę jako władcę chrześcijańskiego i w wyniku którego przestawał 

obowiązywać okrążający Polskę sojusz krzyżacko-węgierski. Następnie 
Zygmunt wydał w sierpniu korzystny dla Polski wyrok w sporze z 

Krzyżakami oraz wymógł na nich wypłatę odszkodowania zapisanego w 

Pokoju toruńskim. Z odszkodowania tego 37 tys. kop czeskich pożyczył od 
Polski pod tzw. Zastaw spiski, który pozostał pod kontrolą Polski do końca 

XVIII wieku. 

W konflikcie z Krzyżakami I pokój toruński nie doprowadził do trwałego 
pokoju między państwem krzyżackim a Koroną i Wielkim Księstwem i już w 

1414 r. wybuchła nowa wojna (wojna głodowa). 

Konrad Leczkow 

Konrad Leczkow (niem. Conrad Letzkau), ur. ok. 1350 w okręgu Wieringen 

koło Alkmaar, zm. zamordowany 6 kwietnia 1411 w Gdańsku) – burmistrz 

Gdańska (Głównego Miasta). 

W 1393 został ławnikiem Głównego Miasta Gdańska, 1395 wszedł do Rady 

Miejskiej, 1397 objął urząd sędziego, a od 1405 do śmierci był jednym z 

burmistrzów. Był zwolennikiem ścisłych kontaktów z Polską. W 1398 
dowódca krzyżackiej wyprawy na Gotlandię przeciwko korsarzom z 

Bractwa Witalijskiego (wyspa została zdobyta). 

W 1410 po bitwie pod Grunwaldem jako przedstawiciel Rady Miasta uznał 
zwierzchność Polski nad miastem i złożył hołd królowi Władysławowi 

Jagielle. Po odzyskaniu przez Zakon kontroli nad miastem nadal pozostał 
burmistrzem. 

W 1411 wraz z dwoma innymi przedstawicielami miasta (drugim 

burmistrzem Arnoldem Hechtem i rajcą, swoim zięciem, Bartłomiejem 
Grossem) udał się do zamku krzyżackiego na rozmowy z komturem 

gdańskim Henrykiem von Plauen w celu rozwiązania sporu dotyczącego 

płacenia podatków zakonowi przez stany pruskie (chcąc wymusić 
posłuszeństwo gdańszczan, komtur nałożył na miasto ogromny podatek, a 

dla zapewnienia jego egzekucji zablokował wejście do portu). Z rozkazu 

komtura wszyscy trzej zostali zabici. Zamordowanych pochowano w 
Kościele Mariackim w Gdańsku. Pogrzeb odbył się w zupełnej ciszy, bez 

bicia dzwonów. 

 

Wojna głodowa 

W czerwcu 1414 roku wobec niechęci Krzyżaków do negocjacji Jagiełło postanowił znów zbrojnie wyruszyć na tereny 
państwa zakonnego. Krzyżacy jednak, chcąc uniknąć otwartej bitwy, pochowali zapasy i schronili się w zamkach, co 
utrudniało siłom polsko-litewskim prowadzenie działań wojennych. Z propozycją przeniesienia sporu na drogę 
dyplomatyczną wystąpił legat papieski, w wyniku czego Władysław Jagiełło zgodził się dochodzić swych roszczeń na 
Soborze w Konstancji. 
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Polska i Litwa w latach 1386-1434 

Wojna głodowa – konflikt polsko-krzyżacki w 1414 roku. 

W kwietniu 1414 roku doszło do rozmów polsko-krzyżackich w Grabiach, 

jednak nie przyniosły one rozwiązania spornych kwestii, dlatego w czerwcu 

1414 roku król Jagiełło postanowił ponownie zbrojnie wyruszyć na tereny 
państwa zakonu krzyżackiego. 

Król wypowiedział wojnę zakonowi 18 lipca 1414 roku, co ogłosił na 

zamku w Łęczycy i wyruszył w lipcu z armią z Wolborza, a następnie 
przekroczył Wisłę koło Czerwińska. Następnie połączył się w wojskami 

książąt mazowieckich i wojskami Witolda. Wojskom Jagiełły towarzyszyło 

też kilku książąt śląskich (m.in. Konrad VII Biały). Po przekroczeniu 
granicy i minięciu Nidzicy, która skapitulowała 6 sierpnia, wojska polskie 

kierowały się w kierunku Królewca, pustosząc to wszystko, czego nie spalili 

wcześniej Krzyżacy. Ci jednak, chcąc uniknąć otwartej bitwy, pochowali 
zapasy i schronili się w zamkach, co nie pozwoliło siłom polsko-litewskim 

na rozstrzygnięcie wojny w wyniku bitwy. W tej sytuacji wojska polskie przy 

pomocy Związku Jaszczurczego zdobyły szturmem Nidzbork (Nidzicę), 
Morąg, opanowały Ostródę, Olsztyn, Olsztynek, Kiszpork (Dzierzgoń), 

Biskupice, Prabuty i Kurzętnik. Dobre Miasto zostało podpalone i 

porzucone przez mieszkańców i następnie zajęte przez przednie straże wojsk 
polskich. Z Dobrego Miasta główna część wojsk polskich skierowała się w 

kierunku Lidzbarka, a zagony splądrowały Barczewo, Biskupiec i 

Jeziorany. Przednie straże wojsk polskich i litewskich podeszły pod 

Lidzbark 15 sierpnia 1414. Rozpoczęte kilka dni później oblężenie zostało 

zakończone na prośbę biskupa Henryka Vogelsanga, który powołał się na 
wcześniejsze powiązania ze stroną polską. Po odejściu spod Lidzbarka 

wojska polsko-litewskie przeszły w kierunku Pieniężna, które zostało 

spalone. Następnie zniszczono Prusy Dolne i skierowano się w kierunku 
Elbląga, a następnie wojska przeprawiły się przez Pasłękę po 

wybudowanym w tym celu moście. W trakcie tych działań zniszczono także 

Frombork. W przeciągu kilku tygodni Polacy zajęli całą Warmię po Elbląg 
i Braniewo niszcząc poważnie najbogatsze południowo-zachodnie terytoria 

zakonne. 

Taktyka wcześniejszego ogołocenia ziem zakonnych przez Krzyżaków i 
ucieczka ludności, spowodowała znaczne problemy aprowizacyjne wojsk 

polskich, przez co wojna ta została nazwana „głodową”. W tej sytuacji 

armia polska skierowała się na Elbląg, a następnie w kierunku Brodnicy. W 
tym też czasie Krzyżacy prowadzili też dywersyjne wypady na pogranicze 

wielkopolskie, dobrzyńskie i kujawskie. 

W trakcie nieskutecznego oblężenia, bardzo silnie ufortyfikowanego Zamku 
w Brodnicy, w wojskach polskich zaczęła szerzyć się epidemia, a Witold 

wycofał się na Litwę, wielki mistrz Michał Küchmeister von Sternberg 

zaproponował Polakom, że odstąpi im ziemię chełmińską, Kujawy i 
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południową część Pomorza Gdańskiego a Litwinom Żmudź, król Jagiełło 

jednak odmówił. Po liście Krzyżaków do papieża, legat papieski Jan biskup 
Lozanny wystąpił z propozycją przeniesienia sporu na drogę 

dyplomatyczną. Król polski Władysław Jagiełło zawarł z Krzyżakami 8 

października dwuletni rozejm pod Brodnicą i zgodził się dochodzić swych 
roszczeń na Soborze w Konstancji. 

Komisja powołana do rozpatrzenia sporu nie znalazła rozstrzygnięcia i 

zaleciła sąd rozjemczy, któremu przewodniczył Zygmunt Luksemburski. 
Termin rozejmu przedłużono później do 1418 roku. Niekorzystny dla 

Jagiełły wyrok wydany 6 grudnia 1420 roku oraz dalsze przeciąganie się 

sporu doprowadziło do nowej wojny w 1422 r. 

 

Sprawa polska na Soborze w Konstancji 

W 1414 roku spór polsko-krzyżacki wkroczył w nową fazę – dyplomatyczną. Chociaż w zasadzie Polska nie uzyskała w 
wyniku jego obrad żadnych korzyści terytorialnych, to, dzięki zabiegom ówczesnego rektora Akademii Krakowskiej 
Pawła Włodkowica oraz arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby, strona polska wygrała na tle ideowym oraz 
uzyskała zrozumienie swej postawy na arenie międzynarodowej. 

 

Sobór w Konstancji - Sobór powszechny Kościoła katolickiego 

zwołany przez pizańskiego antypapieża Jana (XXIII) (później potwierdzony 

przez papieża Grzegorza XII) na wezwanie Zygmunta Luksemburskiego 

(wówczas elektora brandenburskiego, króla węgierskiego i niemieckiego, 

późniejszego Świętego Cesarza Rzymskiego), trwający od 16 listopada 

1414 do 22 kwietnia 1418 w Konstancji. Jego głównym celem było 
zakończenie wielkiej schizmy zachodniej. Kościół katolicki uznaje formalnie 

tylko te posiedzenia soborowe, które odbyły się po zatwierdzeniu soboru 

przez Grzegorza XII. Poprzednie posiedzenia pod przewodnictwem 
Zygmunta Luksemburskiego i antypapieża Jana XXIII nie są uznawane 

przez Kościół. 

Uczestnicy 

Według kroniki Ulricha von Richentala w obradach soboru brało udział: 

33 kardynałów, 5 patriarchów, 47 arcybiskupów, 145 biskupów, 93 

biskupów tytularnych, 217 doktorów teologii, 361 doktorów prawa 
cywilnego i kanonicznego, 171 doktorów medycyny, wielka liczba 

magistrów reprezentujących 37 uniwersytetów, posłańcy reprezentujący 83 
królów i książąt, 38 książąt, 173 hrabiów, 71 baronów, ponad 1500 rycerzy, 

142 pisarzy bulli, 1700 trębaczy, skrzypków oraz osób grających na innych 

instrumentach muzycznych. 

Sobór w Konstancji a sprawa polska 

Jan Falkenberg, krakowski dominikanin, działający w interesie Krzyżaków 

wykładowca Akademii Krakowskiej, przekazał uczestnikom swoje dziełko 
Tractatus doctoris cuiusdam de Prutenis contra Polonos et paganos de 

potestate papae et imperatoris respectu infidelium (Satyra na herezje i inne 

nikczemności Polaków oraz ich króla Jagiełły). Oskarżał w nim Polskę o 
„nikczemne przestępstwo” korzystania ze wsparcia wojskowego pogan w 

wojnie prowadzonej z Zakonem. Argumentował, że wolno zabijać pogan 

tylko dlatego, że są poganami – natomiast Polaków tym bardziej, bo z 
poganami się sprzymierzają. Według Falkenberga Polacy powinni być 

eksterminowani, pozbawieni suwerenności i sprowadzeni do roli 

niewolników. Próby uzyskania oficjalnego potępienia broszury ponawiane 
były aż do końca soboru. 

W trakcie soboru pod dyskusję poddawano również tematy polityczne, m.in. 

zarzut zakonu krzyżackiego, jakoby Polska miała bronić pogan. Paweł 

Włodkowic, ówczesny rektor krakowskiej akademii, zaprezentował pogląd, 

że wszystkie narodowości, nie wyłączając pogańskich, mają prawo do 

samorządności i życia w pokoju na ziemiach, które są ich własnością – jest 
to jedna z najwcześniejszych fundamentalnych myśli prawa 

międzynarodowego. Podnoszono też inne ważkie i rewolucyjnie brzmiące 

postulaty: 

 społeczności mają prawo opowiadać się, do jakiego narodu należą, 

 ludzie mają prawo decydowania o własnej przyszłości i do obrony 
swego narodu, 

 władcy zobowiązani są szanować indywidualne przekonania religijne 

swoich poddanych, a poddani nie mogą być rugowani ze swoich praw w 

związku z wyznawaną wiarą, 

 nawracanie przy użyciu przymusu i siły nie jest ważne, jest grzeszne i 

godne potępienia, 

 nie wolno używać nawracania jako usprawiedliwienia wojny, 

 utrzymanie pokoju wymaga istnienia międzynarodowego trybunału 
rozsądzającego wynikłe spory – żadnemu władcy, nawet cesarzowi czy 
papieżowi, nie wolno wypowiedzieć wojny bez poddania się takiemu 

procesowi, 

 reguły wojny sprawiedliwej mają zastosowanie zawsze i są wiążące – 
niezależnie czy państwo, naród lub ludzie, wobec których jest 

prowadzona, są chrześcijanami, czy nie są, 

 narody niechrześcijańskie i niekatolickie żyjące z sąsiadami w pokoju 
mają zapewnione prawa do suwerenności i nienaruszalności terytorium, 

 ani cesarz ani papież nie może przeczyć regułom prawa naturalnego, 

 Polska była związana z cesarzem, tylko gdy ten występował jako 

obrońca wiary, 

 prawo silniejszego przeżera stosunki międzynarodowe jak rak, 

 egzekwując swe prawo do samoobrony, kraj katolicki może wspierać 

swe siły niekatolikami i niechrześcijanami. 

Paweł Włodkowic i cała delegacja polska (poza Mikołajem Trąbą) 

publicznie wystąpiła w obronie Jana Husa. 

Mikołaj Trąba wstąpił do antypolskiej koalicji w nadziei uzyskania 
godności papieskiej. Jego kandydatura została oficjalnie zgłoszona, jednak 

papieżem wybrano kandydata Francuzów, Włocha Oddona Colonnę 

(Marcin V). 

Marcin V unieważnił korzystne dla Polski bulle Jana XXIII i potwierdził 

zakonowi krzyżackiemu wszystkie poprzednio uzyskane przywileje (również 

te fałszywe). 

4 maja 1418 nie wpuszczeni do pałacu papieskiego Polacy dostali się do 

niego siłą, wyłamując bramę. 

9 maja Zawisza Czarny z Garbowa i Janusz z Tuliszkowa w obecności 

papieża oświadczyli, że czci króla polskiego będą bronić „gębą i ręką” i 

uzyskali od Marcina V potępienie traktatu Falkenberga. Na oficjalną bullę 
papieską trzeba było jednak czekać do 10 stycznia 1424. 

Mikołaj Trąba został nominowany przez papieża Primas Regni – 

pierwszym prymasem Polski. 

 

Lata 1420-1453 

Arbitraż Zygmunta Luksemburczyka i wyrok wrocławski 

Wskutek niepowodzenia w sprawie porozumienia polsko-krzyżackiego Polska i Litwa rozpoczęły blokadę handlową 
wobec zakonu krzyżackiego. Napięcie we wzajemnych stosunkach znów rosło, w związku z czym propozycję 
rozsądzenia sporu przedstawił Zygmunt Luksemburski. W wyroku wrocławskim z 1420 roku potwierdzał jedynie 
ustalenia I pokoju toruńskiego, co nie satysfakcjonowało strony polskiej, dążącej wciąż do odzyskania ziemi 
chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego.  
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Zygmunt Luksemburski (Luksemburczyk), (ur. 14 lub 15 lutego 1368 

w Norymberdze, zm. 9 grudnia 1437 w Znojmie) – elektor (margrabia) 
brandenburski od 1378, król węgierski od 1387, niemiecki od 1411, książę 

Luksemburga od 1419, król włoski od 1431, Święty Cesarz Rzymski od 

1433, król czeski od 1419 (objął władzę w 1436). 

Trzeci i ostatni cesarz z dynastii luksemburskiej. Drugi syn cesarza Karola 

IV Luksemburskiego oraz jego czwartej żony – Elżbiety Pomorskiej. 

Prawnuk Kazimierza III Wielkiego, króla Polski. Przyrodni brat Wacława 
IV, króla Czech i Niemiec. 

Polityka wobec Polski 

Zygmunt planował rozbiór Polski za pośrednictwem księcia opolskiego 
Władysława Opolczyka. Plan rozbioru przedstawiony został wielkiemu 

mistrzowi zakonu krzyżackiego – Konradowi Wallenrodowi w 1392 r. 

Przewidywał on rozbiór Polski pomiędzy Rzeszę Niemiecką, zakon 
krzyżacki, Węgry i Morawy. 

Plan ten nie został zrealizowany, gdyż sprzeciwili się mu Krzyżacy. W 1410 

roku wojska Zygmunta pod dowództwem Ścibora ze Ściborzyc najechały 
ziemię sądecką, jednak najazd został odparty. 

Zmiana stosunków Zygmunta z Polską nastąpiła po polskim zwycięstwie 

pod Grunwaldem i podpisaniu I Pokoju toruńskiego w 1411. Już 15 marca 
1412 roku Zygmunt podpisał w Lubowli pokój z Polską, na podstawie 

którego zawarto przymierze polsko-węgierskie oraz postanowiono, że Ruś 

Czerwona i Podole pozostaną przy Polsce do śmierci jednego z dwóch 

władców, a następnie po 15 latach od tego wydarzenia wspólna komisja 

panów polskich i węgierskich miała zadecydować o ich dalszych losach, 
Mołdawia miała pozostać lennem Korony Polskiej, lecz miała być 

zobowiązana do posiłkowania Zygmunta Luksemburskiego przeciw 

Turkom. W sierpniu Zygmunt ogłosił wyrok w sporze Polski z Krzyżakami, 
w którym rozstrzygnął na niekorzyść Zakonu pretensje biskupów polskich, 

resztę odkładając do zbadania przez komisję - przy okazji naciska na Zakon 

Krzyżacki o wypłatę należnego odszkodowania wynikającego z I Pokoju 
toruńskiego. W dniu 8 listopada 1412 roku przekazał Polsce część Spisza w 

tzw. zastaw spiski, w zamian za pożyczkę 37 tys. kop groszy praskich od 

Polski. 

Po kolejnej wojnie polsko-krzyżackiej (wojna głodowa) Zygmunt 

Luksemburski obawiając się interwencji Jagiełły w Czechach, postanowił 

skierować jego ekspansję na północ i w dniu 6 grudnia 1420 roku wydał we 
Wrocławiu niekorzystny dla Jagiełły wyrok, co doprowadziło do nowej 

wojny z Krzyżakami w 1422 roku (Wojna golubska). 

W 1423 roku Zygmunt odnowił w Kieżmarku traktat sojuszniczy z 1412 
roku. 

Zmarł 9 grudnia 1437 w Znojmo, został pochowany w katedrze w 

Waradynie (dzisiejsza Oradea). 

 

Przodkowie:

4. Jan Luksemburski 

  

  

  
    

2. Karol IV 
Luksemburski 

5. Elżbieta 
Przemyślidka 

        

  

    

1. Zygmunt Luksemburski 

6. Bogusław V 

    

    

3. Elżbieta 

    

 

7. Elżbieta 
Kazimierzówna 

    
  

 

  
 

4 - syn cesarza rzymsko-niemieckiego 
Henryka VII, od 1309 hrabia Luksemburga, 
od 1310 król Czech, w latach 1310-1335 
tytularny król Polski. 
5 - królowa czeska, żona Jana 
Luksemburskiego. 
6 – książę wołogosko-rugijski w latach 
1326–1365 (wraz z braćmi Warcisławem V i 
Barnimem IV) i 1365–1368 (wespół z 
Warcisławem V) z dynastii Gryfitów. Po 
podziale księstwa w 1368 – książę słupski. 
Syn Warcisława IV i Elżbiety. 
7 – królewna polska, księżna pomorska z 
dynastii Piastów. Elżbieta była najstarszą 
córką króla Polski Kazimierza III Wielkiego i 
Aldony Anny.  

Wojna 1422 roku i pokój melneński 

W tych warunkach doszło w 1422 do wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego, który jednak został dość szybko 
przerwany i w tym samym roku zawarto pokój nad jeziorem Melno. Na jego mocy Krzyżacy na zawsze zrzekli się 
wszelkich pretensji do Żmudzi, co właściwie zakończyło udział Litwy jako państwa w walkach z zakonem. Polska 
natomiast odzyskała Orłowo, Nieszawę i Murzynowo. 

Wojna golubska (gołubska) – stoczona w 1422 roku pomiędzy Koroną 

Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim a zakonem 

krzyżackim. 

Tło międzynarodowe 

W obliczu wybuchu wojen husyckich w Czechach król Zygmunt 

Luksemburski ogłosił 6 grudnia 1420 roku we Wrocławiu zupełnie 
niekorzystny dla strony polskiej wyrok w sporze polsko-krzyżackim. Rozłam 

pomiędzy królem Zygmuntem a Władysławem Jagiełłą przypieczętowała 

interwencja wojska Zygmunta Korybutowicza po stronie husytów czeskich. 
Wobec słabnącej pozycji Zygmunta Luksemburskiego Jagielle udało się 

zawrzeć z margrabią Brandenburgii Fryderykiem I Hohenzollernem sojusz 

zaczepno-odporny podpisany 8 kwietnia 1421 w Krakowie, skierowany 
przeciwko zakonowi krzyżackiemu. Dzięki mediacji brandenbursko-

papieskiej rozejm pomiędzy Polską i zakonem przedłużono do końca 1422 

roku. 

Wojna 

Zygmunt Luksemburski, obawiając się otwartej interwencji zbrojnej 

Jagiełły i Witolda w Czechach pchnął do wojny z Polską nowego wielkiego 
mistrza krzyżackiego Paula Bellitzera von Russdorff. 17 lipca 

wypowiedziano wojnę i skoncentrowano wojska polsko-litewskie w rejonie 
Czerwińska nad Wisłą wkroczyły na ziemie zakonne. Przed wyruszeniem w 

pole Jagiełło wydał dla zgromadzonej w Czerwińsku szlachty tzw. przywilej 

czerwiński. Wojska spod Czerwińska ruszyły w głąb państwa zakonnego w 

dniu 25 lipca. Krzyżacy unikali większych starć w polu i wycofali się do 

zamków za linię Drwęcy, w czasie gdy siły polskie rozpoczęły pustoszenie 

kraju. W dniu 20 sierpnia rozpoczęto oblężenie miasta Golub, które szybko 

zdobyto, a w dniu 26 sierpnia po drugim szturmie zdobyto Zamek w 
Golubiu. Zdobyto także Bratian i Zabrzeźno. 

W wojnie wziął udział po stronie Jagiełły także książę Świdrygiełło. 

Pokój nad Jeziorem Melno 

Pozbawiony pomocy z Rzeszy i króla Zygmunta Luksemburskiego, stojąc w 

obliczu ruiny swej gospodarki, zakon krzyżacki zmuszony został podpisać 

27 września 1422 traktat pokojowy, w którym m. in. na zawsze wyrzekał się 
pretensji do Żmudzi. 

Pokój mełneński – zawarty 27 września 1422 roku w okolicach Mełna, 

koło Radzynia pomiędzy Królestwem Polski, Wielkim Księstwem Litewskim 
a zakonem krzyżackim. 

Na jego mocy Litwa otrzymała wieczystą rezygnację zakonu ze Żmudzi, 

terytorium na lewym brzegu rzeki Niemen oraz dostęp do Bałtyku w rejonie 
Połągi. Polska otrzymała drobne nabytki terytorialne i odzyskała Nieszawę, 

Orłowo i Murzynowo, jednocześnie ponownie rezygnując z ziem Pomorza 

Gdańskiego oraz ziemi chełmińskiej. Dostęp Litwy do Bałtyku odciął ziemie 
zakonu od Inflant, co w rezultacie położyło kres planom utworzenia 
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państwa prusko-inflanckiego. Było to najważniejszym osiągnięciem wojen 

Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1422. 

Tło 

W 1421 roku Polska zawarła przymierze z elektorem brandenburskim 

Fryderykiem I Hohenzollernem, skierowane przeciwko zakonowi 
krzyżackiemu. W zamian za pomoc wojskową syn elektora miał zostać 

mężem córki Władysława Jagiełły i następczyni tronu polskiego – Jadwigi. 

Przymierze to odcięło zakon od Rzeszy i poważnie zagroziło Nowej 
Marchii. Po wypowiedzeniu wojny 17 lipca 1422 r., wielka armia polsko-

litewska, po połączeniu pod Czerwińskiem, wkroczyła z Mazowsza na teren 

ziemi chełmińskiej z kierunku Lidzbarka Welskiego i Lubawy. Wojsko 

krzyżackie wzorem poprzednich lat unikało otwartej konfrontacji, 

ukrywając się w warownych zamkach. Wobec takiego obrotu spraw, wielkie 
wojska polsko-litewska przeszły przez Drwęcę na obszar zachodniej części 

ziemi chełmińskiej i zdobyły nadgraniczny Golub nad Drwęcą (stąd "Wojna 

golubska"). Elektor nie wywiązał się z układu i nie wyruszył w pole, by 
wesprzeć działania wojsk polsko-litewskich. Uczynił to zapewne pod 

wpływem stanów pruskich. Wobec potęgi wojsk polsko-litewskich, w wyniku 

pustoszenia kraju i ruiny materialnej, ze świadomością wewnętrznej 
opozycji oraz odcięcia ziem zakonu od Rzeszy, Krzyżacy zgodzili się na 

ustępstwa i wykazali gotowość rokowań. Ich efektem było podpisanie w 

dniu 2 września 1422 roku przez wielkiego mistrza Pawła Russdorfa pokoju 
mełneńskiego. 

Kampania polsko-husycka 1433 i pokój w Brześciu Kujawskim 

W 1431 roku miał miejsce najazd Krzyżaków na Kujawy, lecz ich wojska poniosły klęskę w bitwie pod Dąbkami. 
Ponadto zakon krzyżacki zdecydował się wesprzeć ponownie zbuntowanego przeciw Polsce Świdrygiełłę. W 1432 
roku w Pabianicach doszło do zawarcia sojuszu polsko-husyckiego, który zaowocował wspólną wyprawą na Nową 
Marchię i Pomorze Gdańskie w roku 1433. Sierotki Czeskie dotarły aż do wybrzeży Bałtyku, wobec czego Krzyżacy 
zgodzili się na rokowania. Rozejm w Łęczycy, kończący wojnę w Koronie, podpisano w grudniu 1433. Działania 
wojenne na Litwie zakończył Pokój, który podpisano w Brześciu Kujawskim w roku 1435. Jego gwarantami miały być 
stany pruskie, które to na wypadek jego nieprzestrzegania otrzymały prawo wypowiedzenia posłuszeństwa 
Krzyżakom. 

Wojna polsko-krzyżacka w latach 1431-1435 – jeden z 

konfliktów zbrojnych między Polską a zakonem krzyżackim, zakończony 

zwycięskim dla Polski pokojem w Brześciu Kujawskim 31 grudnia 1435. 

Podłoże konfliktu 

Powodem wybuchu wojny było zawarcie 19 czerwca 1431 roku przez 

wielkiego mistrza Paula Russdorfa przymierza z buntującym się przeciw 

Polsce Świdrygiełłą (Wojna łucka). Oznaczało to zaangażowanie się 
zakonu krzyżackiego w podejmowane przez Zygmunta Luksemburskiego 

próby rozbicia unii polsko-litewskiej. 

Najazd Krzyżacki w 1431 roku 

W czerwcu 1431 r. wojska polskie w liczbie około 22 tys. żołnierzy 

wyruszyły wraz z królem Jagiełłą na Wołyń aby stłumić bunt wielkiego 

księcia Świdrygiełły i w sierpniu obległy Zamek w Łucku. Biskup 
włocławski Jan interweniował u wielkiego mistrza w sprawie pogłosek o 

zbrojeniach krzyżackich, ale otrzymała zapewnienie pismem z dnia 5 

sierpnia, że "my nic innego nie mamy na myśli jak tylko przyjaźń i wszystko 
dobre", po czym wielki mistrz wydał rozkaz do ataku, po którym 17 sierpnia 

Krzyżacy najechali trzema grupami ziemię dobrzyńską, Kujawy i Krajnę. 

Wójt Nowej Marchii Henryk Rabenstein najechał północno-zachodnią 
Wielkopolskę i po kilku dniach po spustoszeniu znacznych jej obszarów 

wycofał się. 29 sierpnia komtur toruński najechał Ziemię Dobrzyńską 

opanowując Rypin, Lipno i Zamek Dybów, który obsadziła załoga 
krzyżacka. Najsilniejszy oddział Wielkiego marszałka von Strupperga 

uderzył na Kujawy. 28 sierpnia po przejściu Wisły pod Świeciem podszedł 

pod Bydgoszcz, bez próby jej zdobywania, po czym skierował się na 
Inowrocław, pod który dotarł 2 sierpnia i zdobył go w dniu 4 sierpnia. 

Następnie zdobył Radziejów i bez powodzenia próbował zdobyć zamek w 

Brześciu Kujawskim. Po opanowaniu Włocławka, zawrócił na północ w 
kierunku Bydgoszczy, jednak po zawarciu 1 września w Czartorysku przez 

Polskę rozejmu ze Świdrygiełłą[1]. Krzyżacy wycofali się z Kujaw. 10 

września uderzyła na środkową Krajnę grupa komtura tucholskiego i 
spóźnionych posiłków inflanckich, które spaliły miasteczko Łobżenica. 

Niedaleko Krzyżacy jednak napotkali rycerstwo wielkopolskie i chłopów, 

którzy wydali im w dniu 13 września bitwę pod Dąbkami (w pobliżu Nakła), 
w której wojska polskie odniosły druzgocące zwycięstwo. W wyniku tego 

starcia Polacy zdobyli pięć chorągwi inflanckich (powieszonych w katedrze 

na Wawelu), cały obóz, a stu rycerzy zakonnych trafiło do niewoli z 
dowódcą, marszałkiem inflanckim Wernerem von Nesselrode. 

Chcąc ukarać Krzyżaków za poparcie udzielone Świdrygielle i za najazd z 

1431 roku w dniu 8 marca na zjeździe w Sandomierzu postanowiono 
powołać pod broń całe rycerstwo, a w lipcu 1432 r. Polska zawarła w 

Pabianicach sojusz z czeskimi husytami. 

Wojna rozpoczęła się w czerwcu 1433 roku gdy Wielkopolanie pod wodzą 
wojewody poznańskiego Sędziwoja z Ostroroga uderzyli na Nową Marchię 

i zniszczyli tam wszystko co tylko było można, dochodząc 9 czerwca pod 

Gorzów Wielkopolski. Także Czesi, którymi dowodził Jan Čapek z Sán, 
wtargnęli do krzyżackiej Nowej Marchii zdobywając Dobiegniew i 

zajmując bez oporu wiele innych miast. Pod Gorzowem połączyli się z 

oddziałami Sędziwoja z Ostroroga, a także księcia słupskiego Bogusława 
IX, który zajął Choszczno. Celem wyprawy było możliwie szybkie i rozległe 

spustoszenie kraju, by zastraszyć jego ludność, a sam zakon zmusić do 

zawarcia pokoju. 

Wyprawa polsko-czesko-pomorska przeszła następnie na Pomorze 

Gdańskie, gdzie przez sześć tygodni bezskutecznie oblegała Chojnice. Tam 

połączyły się z nią główne siły polskie kasztelana krakowskiego Mikołaja z 
Michałowa, które nadeszły z punktu koncentracji koło zamku w Kole. 

Będący już w podeszłym wieku król w tym czasie pozostawał w Koninie, 

skąd koordynował działania wojsk. Polacy i Czesi 15 sierpnia odstąpili od 
oblężenia Chojnic i ruszyli przez Świecie na północ, pustosząc Tczew i 

okolice Gdańska, a następnie koło Oliwy (około 4 września) dotarli do 

Morza Bałtyckiego. Wracając na południe przez Starogard i Tucholę, 
wyprawa zajęła nadgraniczny zamek w Jasińcu, pod którym 13 września 

zawarto zawieszenie broni. Spustoszenie ziemi pomorskiej było tak 

dotkliwe, że, według Krzyżaków, pozostało na tym obszarze jedynie 14 
niezniszczonych wsi. 

Rozejm w Łęczycy 

13 września 1433 roku w Jasińcu zawarto rozejm, który obowiązywał do 
Bożego Narodzenia, a w tym czasie miały się rozpocząć rokowania 

pokojowe w Brześciu Kujawskim. Polacy postawili cztery warunki: 

1) rezygnacja przez Zakon z zależności od Cesarstwa i uciekania się w 
sporach z Polską do arbitrażu cesarza, papieża czy soboru, 

2) oddanie Zamku Dybów (Nieszawy), 

3) porzucenie Świdrygiełły, 
4) aby wielki mistrz, podobnie jak król, uwolnił poddanych od 

posłuszeństwa w razie zerwania pokoju, oczywiście z winy głowy państwa. 

Ponieważ Krzyżacy owe warunki odrzucili, Polacy zagrozili nowym 

najazdem, co zmusiło wielkiego mistrza do zawarcia 15 grudnia 1433 roku 

w Łęczycy kolejnego rozejmu, który miał obowiązywać przez dwanaście lat 
(rozejm w Łęczycy). Krzyżacy zatrzymali Nieszawę (Zamek w Dybowie), a 

Polacy – zajęte latem grody w Nowej Marchii. 

Atak Zakonu kawalerów mieczowych na Litwę w roku 1435 

Ostatnim akordem wojny był atak w 1435 roku oddziałów Zakonu 

Kawalerów Mieczowych, na Litwę. W dniu 1 września rozegrała się bitwa 

pomiędzy wojskami zakonnymi i oddziałami Świdrygiełły oraz wojskami 
polskimi Jakuba Kobylańskiego i litewskimi Zygmunta Kiejstutowicza, w 

której Krzyżacy i Świdrygiełło ponieśli całkowitą klęskę. 

Pokój w Brześciu Kujawskim 

Pod naciskiem stanów pruskich, obawiających się kolejnych najazdów i 

zainteresowanych w porozumieniu z Polską, Krzyżacy zgodzili się na 

rokowania. Po dość długich negocjacjach strona krzyżacka przyjęła 
wszystkie warunki, łącznie z oddaniem Polakom Nieszawy (Zamek Dybów). 

Pokój podpisano w Brześciu Kujawskim 31 grudnia 1435 roku. Jego 

gwarantami miały być stany, które na wypadek jego nieprzestrzegania 
otrzymały prawo wypowiedzenia posłuszeństwa Krzyżakom. 
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Powstanie Związku Pruskiego 

W roku 1440 społeczeństwo miast pruskich powołało do życia Związek Pruski – organizację mającą chronić interesy 
obywateli przed nadużyciami ze strony władz krzyżackich. Zakon krzyżacki usiłował powstrzymać rozwój jej struktur i 
doprowadzić do jej delegalizacji. Prowadził w związku z tym rozmowy z cesarzem niemieckim, jednak jego wysiłki nie 
przyniosły rezultatów: Związek przetrwał. Oznaczało to klęskę dotychczasowej polityki wewnętrznej zakonu i 
zwiększenie się szansy na powrót Pomorza Gdańskiego do Polski. 

Związek Pruski (niem. Preußischer Bund lub Bund vor Gewalt) – 

organizacja, o powołaniu której zadecydowano na zjeździe ziem i miast 

pruskich w Elblągu 21 lutego 1440 r. Na kolejny zjeździe w Kwidzynie 

pełnomocnicy większości okręgów i miast opieczętowawszy formalny akt 
utworzenia Związku Pruskiego (Preussischer Bund) powołali go jako 

konfederacja szlachty i miast pruskich skierowana przeciw Krzyżakom. W 

jego utworzenie zaangażowaniu byli również członkowie Związku 
Jaszczurczego[1]. Dążył do uzyskania wpływu na rządy w państwie 

krzyżackim i przywilejów stanowych, podobnych do posiadanych przez 
szlachtę i mieszczaństwo w krajach sąsiednich. Sprzeciwiał się 

dotychczasowemu monopolowi Zakonu Krzyżackiego w życiu politycznym i 

gospodarczym. Główną rolę odgrywały w nim Chełmno, Gdańsk i Toruń 
oraz średniozamożne rycerstwo ziemi chełmińskiej, Pomorza Gdańskiego, 

Powiśla i Warmii. Do przywódców Z.P. należeli m.in.: Gabriel, Jan i 

Ścibor Bażyńscy, Jan Cegenberg. 

Początek działalności 

Po Pokoju brzeskim w 1435 roku wcześniejszy konflikt zaczął eskalować 

tym bardziej, że zaczęły się także niesnaski między różnymi frakcjami 
Krzyżaków, w które zaczęły wtrącać się stany, które następnie chciały 

powołać stałą organizację do swojej reprezentacji i narad. Podstawą aktu 

erekcyjnego Związku stał się koncept przygotowany przez Radę Starego 
Miasta Torunia. W dniu 14 marca 1440 roku pod aktem związkowym 

przycisnęło pieczęcie 53 przedstawicieli szlachty, 7 miast hanzeatyckich 

(Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Braniewo, Królewiec-Altstadt, 
Królewiec-Knipawa) oraz 12 mniejszych miast. W ciągu lata do Związku 

przystąpiły prawie wszystkie miasta i znaczna część szlachty. Od 1453 roku 

w Toruniu mieściła się siedziba powołanej w tymże roku Tajnej Rady, stałej 
reprezentacji Związku Pruskiego, składającej się z 8-10 przedstawicieli 

rycerstwa i wielkich miast. Największym oparciem Związku była Ziemia 

Chełmińska, Gdańsk, Toruń i tereny przyległe do Wisły. 

Proces z Krzyżakami 

Krzyżacy, odwołując się do sądu papieskiego i cesarskiego, dążyli do 

osłabienia i rozbicia Związku. Przeciągnęli na swoją stronę Dolne Prusy 
(na północ od biskupstwa warmińskiego z Królewcem) i oddali część ceł 

Gdańskowi. W 1451 roku Związek zastanawiał się czy nie dokonać 

samorozwiązania na tle gróźb cesarza i legata papieskiego biskupa 

Ludwika de Silves co mogło zaszkodzić interesom handlowym, jednakże 

Związek podjął decyzję o dalszej działalności. W związku z naciskiem z 
zewnątrz Związek Pruski zaczął szukać pomocy w Polsce. W dniu 5 grudnia 

1453 roku w Wiedniu został ogłoszony wyrok cesarza Fryderyka III 

Habsburga, który rozkazał rozwiązanie Związku Pruskiego, nałożył na 
niego kary pieniężne oraz wydał wyrok śmierci na 300 członków Związku 

bez podania konkretnych nazwisk. Wydana też została ekskomunika, 

nałożona na Związek Pruski na podstawie sfałszowanej bulli papieskiej. 
Dolne Prusy chciały się podporządkować wyrokowi, jednak Gdańsk, Toruń 

i szlachta chełmińska postanowiły poddać się Polsce. W styczniu 1454 roku 

przybyło do króla Kazimierza IV w Sandomierzu delegacja Związku 
ofiarując mu poddanie Prus. Król oficjalnie nie poparł tego pomysłu, 

ponieważ nie mógł poprzeć buntu poddanych przeciwko władzy, jednakże 

szybko rozpoczęte przygotowania do powstania oznaczały, że Polska 
nieoficjalnie zadeklarowała Związkowi pomoc przeciwko Krzyżakom. 

Wojna trzynastoletnia 

W dniu 4 lutego 1454 Tajna Rada wysyłając z Torunia do Malborka 
poselstwo z listem, w którym formalnie wypowiedziała wielkiemu mistrzowi 

krzyżackiemu posłuszeństwo. 6 lutego atakiem na zamek krzyżacki w 

Toruniu wybuchło powstanie przeciw Krzyżakom. W tym samym miesiącu 
gdańszczanie zaatakowali krzyżacki Wielki Młyn i 11 lutego opanowali 

zamek krzyżacki, który następnie zniszczyli. Po upływie miesiąca Krzyżacy 

kontrolowali już tylko Malbork, Sztum i Chojnice. Wkrótce do Krakowa 
udał się z poselstwem Jan Bażyński, który w imieniu Związku Pruskiego 

zwrócił się do króla Kazimierza Jagiellończyka o przyłączenie Prus do 

Polski. W dniu 21 lutego 1454 roku Bażyński został przyjęty na posiedzeniu 
rady koronnej i wygłosił mowę z prośbą o inkorporację. Rada 

przegłosowała prośbę i król się do niej przychylił. Następnego dnia król 

wypowiedział Zakonowi wojnę. Akt inkorporacji wystawiony 6 marca 1454 
r. oznaczał równocześnie początek wojny trzynastoletniej finansowanej 

głównie przez Związek Pruski (pół miliona dukatów), Gdańsk (pół miliona 

dukatów), króla Kazimierza (pół miliona dukatów) i społeczeństwo 
Królestwa Polskiego (pół miliona dukatów). W maju król odebrał hołd w 

Toruniu od Ziemi chełmińskiej, 11 czerwca w Elblągu od Gdańska i zimie 
elbląskiej oraz od trzech biskupów pruskich. W Królewcu hołd odebrał 

kanclerz Jan z Koniecpola. 

  

Miasta – członkowie założyciele- Związku Pruskiego z dnia 14 marca 1440 roku Członkowie z dnia 3 kwietnia 1440 r. 

Niemiecka nazwa Polska nazwa Rosyjska nazwa (po 1945) Niemiecka nazwa Polska nazwa 

Thorn Toruń – Stare Miasto  Mewe Gniew 

Thorner Neustadt Toruń – Nowe Miasto  Altstadt Danzig Gdańsk – Stare Miasto 

Culm Chełmno  Neuenburg Nowe 

Elbing Elbląg – Stare Miasto  Lauenburg Lębork 

Neustadt Elbing Elbląg – Nowe Miasto  Leba Łeba 

Rechtstadt Danzig Gdańsk – Główne Miasto  Hela Hel 

Braunsberg Braniewo  Putzig Puck 

Altstadt Königsberg Królewiec – Stare Miasto Kaliningrad   

Kneiphof Królewiec Knipawa Kaliningrad   

Löbenicht Królewiec Lipnik Kaliningrad   

Graudenz Grudziądz    

Strasburg Brodnica    

Neumark Nowe Miasto Lubawskie    

Löbau in Westpreußen Lubawa    

Rehden Radzyń Chełmiński    

Wehlau Welawa Snamensk   

Allenburg Alembork Drużba   

Zinten Cynty Kornewo   

Heiligenbeil Święta Siekierka Mamonowo   

Landsberg Górowo Iławeckie    
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Prusy Zakonne 

 

Państwo Korona Królestwa Polskiego 
Język urzędowy niemiecki 

Stolica Królewiec 

Typ państwa państwo zakonne 
Status terytorium ziemia lenna 

Zależne od Korony Królestwa Polskiego 

Ostatnia głowa terytorium wielki mistrz (ostatni) Albrecht Hohenzollern 

II pokój toruński doprowadził do podziału Prus na Królewskie wcielone do Korony 

i Zakonne jako lenno Korony - 19 października 1466 

traktat krakowski 

8 kwietnia 1525 

Flaga Prus Zakonnych Religia dominująca katolicyzm 

   

Prusy Zakonne (faktycznie państwo zakonu krzyżackiego [w Prusach] 

albo Prusy Krzyżackie, niem. Deutschordensland in Preußen albo 

Deutschordensstaat in Preußen) – suwerenne państwo niemieckiego zakonu 
krzyżackiego założone około 1226. Państwo Zakonne było państwem, które 

przez setki lat obejmowały nie tylko ziemie Prusów, ale także Łotwę i 

Estonię (Łotwę i Estonię do czasu, gdy zakon krzyżacki w Prusach nie 
przejął zakonu kawalerów mieczowych). Na mocy postanowień II pokoju 

toruńskiego z 1466 r. zakon oddał Polsce Pomorze Gdańskie, ziemię 

chełmińską i michałowską, a także Warmię i stolicę Malbork. 

Reszta państwa zakonu krzyżackiego na ziemi pruskiej była od 1466 lennem 

króla Polski. Nową stolicą państwa został Królewiec. Władzę zwierzchnią 

Korony Królestwa Polskiego nad tym terytorium potwierdzała seria hołdów 
pruskich składanych królom Polski: 

 

Hołdy pruskie 1469-1493 

 1 grudnia 1469 na sejmie w Piotrkowie wielki mistrz Henryk VI Reuss 
von Plauen złożył hołd lenny Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. 

 20 listopada 1470 na sejmie w Piotrkowie wielki mistrz Henryk VII 
Reffle von Richtenberg złożył hołd lenny Kazimierzowi IV 

Jagiellończykowi. 

 9 października 1479 w Nowym Mieście Korczynie wielki mistrz Martin 
Truchsetz von Wetzhausen złożył hołd lenny Kazimierzowi IV 

Jagiellończykowi. 

 18 listopada 1489 w Radomiu wielki mistrz Johann von Tieffen złożył 
hołd lenny królowi Kazimierzowi IV Jagiellończykowi. 

 29 maja 1493 w Poznaniu wielki mistrz Johann von Tieffen złożył hołd 
lenny królowi Janowi I Olbrachtowi. 

Po sekularyzacji zakonu w 1525 zmieniło nazwę na Księstwo Pruskie. 

Lata 1454-1510 

Wojna trzynastoletnia 

4 lutego 1454 roku na terenach pruskich wybuchło antykrzyżackie powstanie. Związek Pruski zwrócił się do 
Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o wsparcie Związku w konflikcie. 6 marca tego samego roku król Polski dokonał 
aktu inkorporacji Prus do Polski, co zaakceptowały wszystkie miasta z wyjątkiem Malborka, Chojnic i Sztumu. 
Zdarzenie to jest przyjmowane za początek wojny trzynastoletniej. Krzyżacy rozpoczęli pacyfikację buntu, co 
spowodowało decyzję o wyprawie polskiej na ziemie pruskie. Pospolite ruszenie polskie doznało jednak porażki w 
bitwie pod Chojnicami. Klęska ta spowodowała swego rodzaju przełom, gdyż strona polska zmuszona została do 
przejścia na wojska zaciężne, głównie piechotę i artylerię. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu miast 
pruskich, które pokryły ok. 2/5 kosztów prowadzenia działań wojennych. Oddziały te pod wodzą Piotra Dunina 
zwyciężyły Krzyżaków m.in. w jednej z kluczowych walk – bitwie pod Świecinem. Wcześniejsze zwycięstwo floty 
kaperskiej pod Bornholmem oraz wygrana w roku 1463 bitwa na Zalewie Wiślanym dodatkowo przesądziły o klęsce 
militarnej zakonu krzyżackiego. W roku 1464 strony konfliktu przystąpiły do rokowań pokojowych. Jak miało się 
niebawem okazać, wojna trzynastoletnia w przeciwieństwie do wielkiej wojny przyniosła Polsce wymierne korzyści 
polityczne i terytorialne – po 158 latach Korona Królestwa Polskiego odzyskała Pomorze Gdańskie. 

Wojna trzynastoletnia (1454-1466) – wojna między zakonem krzyżackim a Koroną Królestwa Polskiego, zakończona II pokojem 

toruńskim. 

Strony konfliktu Czas: 4 lutego 1454 - 19 października 1466 

Zakon krzyżacki 

czasowo: 

Dania 

Zakon kawalerów mieczowych 

Amsterdam 

 
Korona Królestwa Polskiego 

Miejsce Pomorze Gdańskie, Morze Bałtyckie 

Przyczyna: Podpisanie przez Kazimierza Jagiellończyka 

aktu inkorporacji 

Wynik: Zwycięstwo Polski – Pokój Toruński 

  

Dowódcy   

Bernard Szumborski, Henryk VI Reuss von 
Plauen, Ludwig von Erlichshausen, Fritz 

Raweneck, Kaspar Nostyc 

Piotr Dunin, Ulryk Czerwonka, Jan 
Bażyński, Jan Taszka Koniecpolski, 

Andrzej Tęczyński, Maciej Hagen 

  

Wojna trzynastoletnia 
Chojnice • Iława • Ryn • Bornholm • Sępopol • Malbork • Pruszcz Gdański • Świecino • Zalew Wiślany 
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Przyczyny wybuchu wojny 

Po wielkiej wojnie, zakończonej Pokojem toruńskim w 1411 roku, zakon 
krzyżacki dotknął kryzys wewnętrzny. Wyzyskiwana szlachta i miasta 

państwa zakonnego coraz częściej były wrogo nastawiona do Krzyżaków, 

co znalazło swój wyraz w zorganizowaniu się w utworzonym w 1440 roku 
Związku Pruskim, który skupiał miasta pruskie, m.in. Gdańsk, Toruń, 

Chełmno i część rycerstwa, szczególnie Ziemi chełmińskiej. Związek dążył 

do uzyskania praw, które były powszechne w sąsiednich państwach, w 
związku z czym skierowany był przeciw monopolowi gospodarczemu i 

politycznemu Krzyżaków. Zakon nie był w stanie poradzić sobie ze 

wzrastającą w siłę organizacją, toteż odwoływał się nawet do papieża, 
który nałożył na Związek ekskomunikę, oraz do cesarza, który w grudniu 

1453 roku rozkazał rozwiązać Związek Pruski, nałożył na niego kary 

finansowe i skazał na śmierć 300 jego członków. Nie przeszkodziło to 
jednak w znacznym stopniu w kolejnych działaniach antykrzyżackich, 

podjętych przez Związek Pruski. Ich kulminacją był wybuch powstania 4 

lutego 1454 roku, rozpoczęty atakiem na zamek krzyżacki w Toruniu, a 
następnie na Wielki Młyn w Gdańsku, i zwrócenie się do panującego 

wówczas w Polsce Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o włączenie Prus do 

Korony Polskiej. W odpowiedzi 22 lutego 1454 roku król wypowiedział 

Zakonowi wojnę, a 6 marca 1454 król podpisał akt inkorporacji Prus. W 

tym samym czasie pozostałe miasta pruskie doprowadziły do opanowania 
prawie całych Prus i w rękach Zakonu pozostały jedynie Malbork, Chojnice 

i Sztum. 

I etap wojny (1454 - jesień 1455) 

Te śmiałe posunięcia nie odzwierciedlały jednak faktycznej siły Polski, 

która przeżywała wówczas kryzys władzy królewskiej. Niesforna szlachta 

zwołana pod Cerekwicę zażądała od władcy nadania przywilejów. Dotyczyć 
miały one m.in. niemożności podejmowania decyzji o zwołaniu pospolitego 

ruszenia przez króla oraz podniesienia podatków bez wcześniejszej zgody 

zjazdów ziemskich. Kazimierz zmuszony był ugiąć się pod żądaniami 
szlachty, która groziła, że nie przystąpi do wojny (przywileje cerekwickie 

dotyczyły jednak tylko Wielkopolan). Po satysfakcjonujących dla szlachty 

decyzjach królewskich, ruszyła ona na twierdzę Chojnice (należącą do 
Krzyżaków). Bitwa pod Chojnicami przyniosła klęskę wojskom polskim 

(mimo ich liczebnej przewagi) i pokazała wyższość zaciężnych wojsk 

zakonnych nad rycerstwem polskim. Kończył się pewien okres w 
wojskowości Polski – potrzebne były reformy armii, na które władca nie 

miał pieniędzy. 

 

 

Państwo zakonu krzyżackiego w 1410 roku 

II etap wojny (1455-1458) 

Potrzebne środki król uzyskał dzięki pomocy bogatych miast pruskich (m.in. 
Gdańska i Torunia). Co prawda po dotychczasowych klęskach wojsk 

polskich spora część Prus uprzedziła się do Korony, jednak w tym 

momencie nie było odwrotu. Dzięki wsparciu król zdołał opłacić armię 

zaciężną. Jednak pierwsza znacząca bitwa rozegrała się na morzu w 

pobliżu Bornholmu – w 1457 wspierająca Krzyżaków flotylla duńska 
została rozbita przez kaprów gdańskich. Już rok później (1457) Polacy 

uzyskali Malbork od zaciężnych wojsk czeskich, walczących po stronie 

Zakonu, w zamian za żołd, z którym Krzyżacy zalegali. Co prawda miasto 
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utracono bardzo szybko, bo już 28 września, jednak zamek pozostał w ręku 

wiernego Polsce Ulryka Czerwonki. 2 października 1458 roku zawarto 9-
miesięczny rozejm. 

III etap wojny (lipiec 1459 - wrzesień 1463) 

Polacy w 1460 roku odzyskali miasto Malbork (zamek był cały czas w ich 
posiadaniu). W 1462 roku Krzyżacy przeprowadzili wielką ofensywę i 

zdobyli zamki Welawa, Bartoszyce, Frydląd, Kętrzyn, Golub i po długim 

oblężeniu Brodnicę. Polacy w połowie 1462 roku posiadali już tylko Żuławy 
z Gdańskiem, Elbląg, Frombork, połowę Ziemi chełmińskiej, południowe 

Pomorze i Nidzicę. W efekcie tych porażek król Kazimierz IV Jagiellończyk 

zerwał ostatecznie z koncepcją wykorzystywania pospolitego ruszenia i 
mianował nowego wodza, burgrabiego krakowskiego Piotra Dunina, który 

dowodził zaciężną już armią polską. Przeprowadził on od strony morza 

desant na Sambię, a następnie odblokował oblężony Frombork i przez 
Gdańsk ruszył w kierunku Pucka, zaś pod Świecinem 17 września 1462 

roku pokonał w bitwie przeważające siły krzyżackie. Bitwa pod Świecinem 

uważana jest przez historyków za punkt zwrotny w działaniach wojny 
trzynastoletniej. 

 

 

Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach (lenno Polski) i (suwerenne) państwo zakonu krzyżackiego w Inflantach (zobacz także Konfederacja Inflancka) po roku 

1466 

IV etap wojny - ofensywa polska (1463-1466) 

W lipcu 1463 r. Dunin rozpoczął oblężenie Gniewu, którego załoga 

utrudniała komunikację Królestwa z Gdańskiem. Na odsiecz oblężonym 
ruszyli Krzyżacy, czego efektem była również wygrana dla Polski Bitwa na 

Zalewie Wiślanym, w której 15 września 1463 roku połączone floty 

Gdańska i Elbląga rozbiły flotę krzyżacką. Bitwa ta przypieczętowała 
klęskę Zakonu. Polacy uzyskali olbrzymią przewagę w działaniach 

lądowych, oraz absolutną dominację w żegludze wiślanej i bałtyckiej. 1 

stycznia 1464 roku poddał się Gniew i połączenie Krzyżaków z zachodem 
zostało przerwane. 13 grudnia 1463 roku dowódca krzyżacki Bernard 

Szymborski zdradził Krzyżaków i wszedł w porozumienie z królem. 18 

marca 1464 roku zwierzchnictwo polskie uznał biskup warmiński Paweł 
Legendorf. W tym czasie Piotr Dunin zdobył na Pomorzu m.in. Puck, Nowe, 

Starogard i 21 września 1466 roku w obecności króla zdobył Chojnice, pod 
którymi wojna się rozpoczęła. 

Zakończenie wojny i II pokój toruński 

Od roku 1464 trwały przerywane co jakiś czas rokowania, zakończone 

podpisaniem w 1466 II pokoju toruńskiego. Po raz kolejny wyniki rokowań 
nie odzwierciedlały faktycznej przewagi Polaków nad Krzyżakami, jednakże 

wystarczyło to do wyeliminowania Zakonu z grupy liczących się w 

ówczesnej Europie potęg. Polska zaś wchodziła powoli w swój złoty wiek. 
Poniżej przedstawione są najważniejsze postanowienia II pokoju 

toruńskiego: 

 państwo zakonne ze stolicą w Królewcu stało się lennem Polski, zaś 
każdy wielki mistrz zobowiązany był do składania władcy polskiemu 
hołdu; 

 Polska odzyskała (po 158 latach) Pomorze Gdańskie z Gdańskiem 
(dokładniej Prusy Królewskie); 

 do Polski wróciła ziemia chełmińska z Toruniem; 
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 Krzyżacy zrzekają się ziemi michałowskiej, biskupstwa warmińskiego i 
biskupstwa chełmińskiego; 

 Polska uzyskała Malbork, Sztum, Elbląg, Dzierzgoń oraz Warmię; 

 zostało utworzone dominium warmińskie - były to ziemie biskupstwa 
warmińskiego, podlegającego wcześniej Zakonowi; w efekcie doszło z 

czasem do sekularyzacji pozostałych Prus Zakonnych; 

 Krzyżacy zachowują biskupstwo sambijskie i biskupstwo pomezańskie. 

Pokój ten nie został uznany przez papieża oraz cesarza (warto podkreślić, 
że były to formalnie władze zwierzchnie Zakonu), co pomniejszało jego 

znaczenie w stosunkach międzynarodowych. Jednakże na II Pokoju 

toruńskim widniał podpis legata papieskiego, biskupa lewantyńskiego 
Rudolfa. Nowe ziemie podzielono na trzy województwa: chełmińskie, 

pomorskie i elbląskie (później malborskie). W 1469 wprowadzono sądy 

grodzkie i ziemskie, upodabniając ustrój Prus do Korony. 

Finansowanie wojny 

Ocenia się, że po stronie polskiej wojnę sfinansowały w równych częściach 

po pół miliona dukatów: Gdańsk, Związek Pruski, król Kazimierz 
Jagiellończyk oraz społeczeństwo Królestwa (głównie Wielkopolska, w 

mniejszym stopniu Małopolska). 

II pokój toruński 

19 października 1466 roku w Toruniu podpisano układ pokojowy, znany jako II pokój toruński. Uwzględniono w nim 
tendencje, które uwidoczniły się w społeczeństwie żyjącym na dotychczasowych terenach państwa zakonu 
krzyżackiego – wyraźne ciążenie Pomorza Gdańskiego ku Polsce oraz dystans, jaki wobec niej zachowali mieszkańcy 
terenów zwanych Prusami Dolnymi z Królewcem na czele. Postanowienia traktatu pokojowego były następujące: 

 Pomorze Gdańskie powróciło do Polski, zachowując pewną autonomię i liczne przywileje 
 Polska odzyskała ziemię chełmińską i ziemię michałowską 
 Polska uzyskała część Powiśla z Malborkiem i Elblągiem 
 utworzono dominium warmińskie, które wraz z pozostałymi ziemiami przyłączonymi do Polski stanowić 

miało nową prowincję – Prusy Królewskie 
 uszczuplone państwo zakonu krzyżackiego ze stolicą w Królewcu stało się odtąd polskim lennem, którego 

kolejni przywódcy zobowiązani byli odtąd składać hołd władcy polskiemu. 

 

Pokój toruński (II) 1466  – traktat zawarty w Toruniu 19 

października 1466 między Polską, a Krzyżakami, kończący wojnę 
trzynastoletnią, trwającą w latach 1454-1466. Oryginał dokumentu 

przechowywany jest na zamku w Lidzbarku Warmińskim. 

Postanowienia II pokoju toruńskiego 

Ziemie inkorporowane do Królestwa Polskiego 

 Królestwo Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie z Gdańskiem (jako 
Prusy Królewskie), ziemię chełmińską i ziemię michałowską 

 Polska uzyskała Warmię i Powiśle z Żuławami, a w ich obrębie miasta 
pruskie, m.in. Malbork i Elbląg 

Zobowiązania wielkiego mistrza krzyżackiego 

 każdy nowo obrany mistrz miał w ciągu 6 miesięcy złożyć królowi 
polskiemu hołd lenny 

 wielki mistrz stawał się senatorem królewskim, zobowiązanym do 
uczestnictwa w radzie królewskiej na wezwanie władcy polskiego z 

prawem udziału w elekcji nowego władcy włącznie 

 wielki mistrz miał obowiązek udzielenia pomocy zbrojnej Polsce[1] i był 
ograniczony w sprawach polityki zagranicznej na rzecz króla polskiego 

Inne 

 traktat zabraniał Krzyżakom zabiegania o zwolnienie z przysięgi 

wierności, składanej królowi polskiemu i korzystania z ewentualnie 
udzielonego zwolnienia[2] 

 skład Zakonu, do połowy stanu miał być werbowany spośród poddanych 
Królestwa Polskiego, tj. Korony i królewskiej części Prus 

 traktat zapewniał amnestię dla poddanych króla polskiego i Zakonu 

 zapewniał swobodę kontaktów handlowych na terenach całych Prus 

 dokonano sekularyzacji biskupstwa chełmińskiego, poddając je 
zwierzchnictwu arcybiskupa gnieźnieńskiego, sekretarza królewskiego 

Wincentego Kiełbasy. 

 biskupstwo pomezańskie nie uległo sekularyzacji, ale zostało również 
oddane pod zwierzchnictwo – tym razem tylko dożywotnio – Wincentego 

Kiełbasy 

 traktat miał być potwierdzony przez papiestwo, które formalnie 
utrzymywało zwierzchnictwo nad Prusami 

Ziemie lenne Królestwa Polskiego zorganizowano w Prusach Zakonnych, 

ze stolicą w Królewcu. 

 

Prusy Zakonne jako lenno 

Wielcy mistrzowie, którzy złożyli hołd królowi polskiemu 
Wielki mistrz data hołdu 

Henryk VI Reuss von Plauen 1469 
Henryk VII Reffle von Richtenberg 1470 
Martin Truchsess von Wetzhausen 1479 
Johann von Tieffen 1493 

Wojna popia 1478-1479 

W latach 1478-1479 zakon krzyżacki, wsparty przez króla Węgier Macieja Korwina, wszedł w spór militarny z 
Kazimierzem Jagiellończykiem o obsadę biskupstwa warmińskiego, forsując na to stanowisko wbrew woli króla Polski 
swojego kandydata - Mikołaja Tungena. 
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Wojna popia (wojna księża, wojna klesza) (niem. Pfaffen Krieg) – konflikt militarny na Warmii w latach 1478-1479. 

Strony konfliktu Czas: 1478-1479 

Zakon krzyżacki 

Biskup warmiński 

 
Korona Królestwa Polskiego 

Miejsce: Warmia, Pomezania 

Przyczyna: Wielki mistrz wypowiedział posłuszeństwo królowi i zajął 

Starogród, Chełmno, Brodnicę i Kwidzyn 
Wynik: Zwycięstwo Polski 

Dowódcy   
Martin Truchsess Piotr Dunin 

Jan Biały 

  

    

Przyczyny 

W roku 1466 w wyniku II pokoju toruńskiego Warmia została włączona 
jako część Prus Królewskich do Korony. 

Król Polski miał prawo zatwierdzania wybieranego przez kapitułę 

warmińską biskupa warmińskiego. Po nagłej śmierci nieprzychylnego 
Zakonowi biskupa warmińskiego Pawła Lagendorfa, kapituła warmińska 

powołała na jego miejsce urzędnika kancelarii papieskiej rodem z Warmii 

Mikołaja Tungena, co stało się przyczyną długotrwałych sporów. Powodem 
sporu było to, że Tungen był związany z papiestwem, którego polityka w 

wielu punktach kolidowała z polityką polską oraz, że był to człowiek dla 

króla obcy. W związku z tym polski władca chciał powierzyć biskupstwo 
warmińskie swemu zaufanemu biskupowi chełmińskiemu Wincentemu 

Kiełbasie, jednak papież Paweł II zatwierdził w 1468 wybór Tungena przez 

kapitułę warmińską. 

Sytuacja polityczna 

Mikołaj Tungen odczekał kilka lat w Rzymie, po czym przybył na Warmię w 

przebraniu mnicha w lecie 1470 roku. Nie zdołał w niej początkowo osiąść, 
więc zbiegł do Rygi. W 1471 roku papieżem został Sykstus IV, w związku z 

tym król Kazimierz, nie mogą uzyskać nominacji papieskiej dla biskupa 

Kiełbasy, skutecznie przeforsował nowego kandydata na biskupstwo 
warmińskie w osobie podkanclerzego koronnego Andrzeja Oporowskiego, a 

Tungen dostał biskupstwo kamieńskie. To postępowanie wzbudziło jednak 

opór stanów pruskich, dla których Oporowski był człowiekiem obcym, w 
przeciwieństwie do lubianego Wincentego Kiełbasy. W tym samym roku 

królewicz Kazimierz poniósł porażkę w staraniach o koronę Węgier, co 

postanowił wykorzystać Tungen i wspierające go stany pruskie. W maju 
1472 roku Mikołaj Tungen przybył po raz drugi na Warmię i wykorzystując 

poparcie zakonu krzyżackiego zajął większą część Warmii z Braniewem z 

wyjątkiem Lidzbarka Warmińskiego i Jezioran, które przeszły w jego ręce 
dopiero w 1474 roku. Następnie wziął go pod opiekę król Węgier Maciej 

Korwin, który był w konflikcie z królem Kazimierzem na tle starań jego 

syna o koronę węgierską i w związku z tym w 1474 roku najechał 
Małopolskę i spalił m.in. Rożnów, Duklę, Żmigród, Sobień, Dębowiec, 

Jasło oraz Pilzno. Ośmielony tymi wydarzeniami wielki mistrz Henryk von 

Richtenberg w listopadzie 1476 roku odmówił królowi pomocy zbrojnej 
przeciwko biskupowi Tungenowi oraz dodatkowo wszedł z nim w jawny 

sojusz skierowany przeciwko Polsce. Król przygotował się na taką 

okoliczność politycznie, dokonując kilku posunięć, które spowodowały, że 
silniej związały się z nim stany pruskie. Król zniósł w 1476 roku prawo 

lenne w Prusach i wprowadził zamiast niego prawo chełmińskie, czyli 

dziedziczne. Natomiast rok później udzielił także potwierdzenia starych i 

nowych przywilejów. Zrezygnował także z kandydatury Andrzeja 

Oporowskiego. Dzięki temu wyznaczony przez króla nowy gubernator Prus 
biskup kujawski Zbigniew Oleśnicki odebrał przysięgę wierności od 

pruskich poddanych. W lutym 1477 roku nad Zakonem objął protektorat 

Maciej Korwin i przyrzekł poparcie na wypadek wojny z Polską. Wielki 

mistrz chciał do koalicji wciągnąć także Gdańsk, który jednak odmówił mu 

poparcia. 

Działania zbrojne 

W 1477 roku nowo obrany wielki mistrz Martin Truchsess odmówił 

złożenia królowi Polski przysięgi wierności, odnowił przymierze z Węgrami 
i w czerwcu 1478 roku rozpoczął działania wojenne, zajmując zamki 

Starogród Chełmiński, Chełmno, Brodnicę oraz Kwidzyn znajdujący się 

pod zarządem biskupa Kiełbasy. Było to jawne wystąpienie przeciwko 
Królestwu Polskiemu mające na celu zrewidowanie zasad pokoju 

toruńskiego. W tej sytuacji we wrześniu 1478 król Kazimierz IV 

wypowiedział wojnę Tungenowi i rozpoczął interwencję zbrojną. Wojska 
królewskie pod dowództwem Jana Białego, syna starosty malborskiego 

Piotra Dunina, uderzyły na biskupstwo pomezańskie i biskupstwo 

warmińskie, pustosząc Pomezanię i zajmując takie miasta jak Orneta, 
Pieniężno, Frombork, Jeziorany. Natomiast Piotr Dunin odzyskał broniony 

przez Krzyżaków Kwidzyn. Krzyżacy chcieli przyjść z pomocą swemu 

sojusznikowi z Warmii, ale spotkali się z oporem stanów pruskich, które 
uznały, że korzystniejsze będzie dla nich przestrzeganie warunków traktatu 

toruńskiego, w związku z czym pospolite ruszenie rozeszło się do domów. 

Krzyżacy mogli więc wysłać na odsiecz biskupiemu Lidzbarkowi tylko 150 
koni, lecz Tungen w tej sytuacji musiał uciekać do Królewca. 2 kwietnia 

1479 król Kazimierz Jagiellończyk i Maciej Korwin zawarli w Budzie 

porozumienie, co osłabiło polityczną pozycję biskupa warmińskiego. Po 
zajęciu przez wojska polskie Warmii, biskup musiał udać się wraz z wielkim 

mistrzem do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie upokorzył się przed królem. 

Porozumienie zawarte 15 lipca 1479 roku w Piotrkowie przywróciło 
zwierzchność króla Polski wobec Warmii, nałożyło na biskupa obowiązek 

składania przysięgi wierności królowi. Zobowiązano także kapitułę, aby 

wybierając nowego biskupa, kierowała się zasadą, że ma to być „osoba 
miła królowi”. 

Efekty 

Na mocy tego porozumienia biskup Tungen złożył hołd i przyjęto go do 
grona polskich senatorów. Za porażkę Kazimierza IV można jednak uznać 

to, że nie udało mu się wprowadzić zasady, którą narzucił przy mianowaniu 

biskupów w Koronie, jednak było to ustępstwo niezbędne dla utrzymania 
spokoju w Prusach. Przegrana biskupa warmińskiego sprawiła, że również 

wielki mistrz krzyżacki został zmuszony do zawarcia porozumienia z Polską 

i 9 maja 1479 roku złożył hołd królowi w Nowym Korczynie. Aż do 1497 
roku Zakon wypełniał wszystkie wynikające z traktatu toruńskiego 

zobowiązania wobec Polski. Konflikt króla z biskupem warmińskim został 

nazwany wojną popią. 

Innym efektem było nieudzielenie wsparcia wojskowego Ahmedowi-

chanowi w czasie jego agresji na Wielkie Księstwo Moskiewskie. 
Doprowadziło to do tzw. impasu ugryjskiego, który jest przyjmowany za 

symboliczny kres panowania mongolskiego nad Rusią. 

 

Za czasów Fryderyka Wettyna, wielkiego mistrza w latach 1498-1510, doszło do kolejnego kryzysu w stosunkach 
polsko-krzyżackich. Władca ten jako książę Rzeszy odmawiał złożenia hołdu królowi polskiemu. Jan Olbracht 
dwukrotnie groził mu z tego powodu wojną, jednak on pozostawał nieugięty. Strona polska rozpoczęła mobilizację sił 
wojskowych, lecz przygotowania przerwała śmierć króla. Na tronie polskim zasiadł Aleksander Jagiellończyk, ale 
Fryderyk Wettyn nadal odwlekał akt podporządkowania się i znów nie doczekał się stosownej reakcji państwa 
polskiego. Tymczasem władzę w Polsce objął Zygmunt Stary i w roku 1507 wystosował odpowiednie ultimatum, 
jednak wielki mistrz postanowił na zawsze opuścić terytorium Prus i udał się do Niemiec. W 1511 roku nowym 
wielkim mistrzem został Albrecht Hohenzollern. Napięta sytuacja musiała zostać w najbliższym czasie rozwiązana. 
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Lata 1511-1525 

Dążenia Prus Zakonnych do uniezależnienia się od Polski 

Od początku panowania nowego wielkiego mistrza trwały polsko-krzyżackie negocjacje w sprawie złożenia hołdu. 
Tymczasem w 1512 roku Wasyl III rozpoczął akcję zbrojną przeciw Polsce, co doprowadziło do rozpętania się wojny 
polsko-rosyjskiej. Albrecht Hohenzollern zobowiązany był przyjść z pomocą swemu zwierzchnikowi, królowi 
polskiemu, czego się nie podjął. Uznano to za felonię, co dało Polsce casus belli. Jednak sytuacja Zygmunta Starego 
komplikowała się ze względu na zawarcie 1514 roku moskiewsko-niemieckiego sojuszu zaczepno-obronnego. W tej 
sytuacji sprawę postanowiono rozwiązać na drodze dyplomatycznej i w czasie zjazdu wiedeńskiego w 1515 roku 
Maksymilian I przyrzekł zerwać stosunki z Albrechtem i Wasylem III. Uznał on stan prawny Prus Zakonnych z 1467 
roku, a kwestię warunków złożenia hołdu zawieszono na 5 lat. 

Wojna polsko-krzyżacka 1519-1521 

W tej sytuacji strona polska miała pewność, że zakon krzyżacki nie może liczyć na otwarte wsparcie ze strony Rzeszy. 
Tymczasem Albrecht wystąpił wobec Polski z żądaniem przyłączenia do swego państwa Prus Królewskich z Warmią. 
Rozwiązania można się było spodziewać już tylko w roku 1519 wraz z wygaśnięciem 5-letniego rozejmu. W Polsce, na 
sejmie walnym w Toruniu, podjęto decyzję o rozprawieniu się z zakonem drogą zbrojną w trybie natychmiastowym. 
Wzmocniono załogi miast pomorskich, a armię skierowano przez Pomezanię wprost na Królewiec. Jednak niebawem 
zakon krzyżacki wyprowadził kontruderzenie oraz otrzymał wsparcie landsknechtów z Rzeszy, co przedłużyło walki. 
W roku 1521 w obliczu zagrożenia Europy najazdem tureckim podpisano w Toruniu rozejm na cztery lata. Traktat był 
trzecim z kolei traktatem pokojowym podpisanym z Krzyżakami w Toruniu. 

 

Wojna polsko-krzyżacka 1519-1521 (wojna pruska) – miała 

miejsce w latach 1519-1521 pomiędzy Polską i zakonem krzyżackim. 

Przyczyny 

Po zawarciu pokoju toruńskiego w 1466 zakon krzyżacki uznał się 

lennikiem Korony Polskiej z terytorium Prus Wschodnich. Jednakże zakon 

formalnie podlegał także cesarzom rzymskim i papieżom. Tę podwójną 
podległość próbował wykorzystać cesarz Maksymilian I Habsburg, który 

walcząc z Jagiellonami o wpływy w Europie środkowej, w 1501 oficjalnie 

zakazał wielkiemu mistrzowi Fryderykowi Wettynowi jako księciu Rzeszy 
złożenia hołdu lennego królowi Polski Janowi Olbrachtowi. 

W 1505 papież Juliusz II wydał brewe nakazujące Krzyżakom złożenie 

hołdu Aleksandrowi Jagiellończykowi. Jednak już w 1509 odwołał to 
postanowienie, wyznaczając sąd rozjemczy polsko-krzyżacki w Poznaniu. W 

1511 nowym wielkim mistrzem krzyżackim został Albrecht Hohenzollern, 

siostrzeniec króla Zygmunta Starego. Rokowania przeniesiono do Torunia, 
gdzie prymas Jan Łaski bezskutecznie próbował wynegocjować z biskupem 

pomezańskim Hiobem von Dobeneckem warunki na jakich Albrecht miał 

złożyć hołd lenny. 

Uzbrojony przez Niemcy wielki książę moskiewski Wasyl III uderzył w 1512 

na Wielkie Księstwo Litewskie, rozpoczynając I wojnę polsko-rosyjską. 

Albrecht jako wasal Zygmunta Starego powinien był przyjść z pomocą 

swojemu suzerenowi. Tego jednak nie uczynił, a Polska uznała, że Albrecht 

popełnił felonię i zyskała tym samym casus belli z zakonem krzyżackim. 

W 1514 w Moskwie podpisano rosyjsko-niemiecki sojusz zaczepno-
odporny, wymierzony w Polskę. Nad państwem Zygmunta I zawisła groźba 

uderzenia oskrzydlającego. Dopiero udana interwencja polskiej dyplomacji 

w czasie zjazdu wiedeńskiego w 1515 doprowadziła do zawarcia 
porozumienia z Maksymilianem I, mocą którego uznawał on stan prawny 

Prus z 1467 i rezygnował z sojuszu z Rosją. Rozstrzygnięcie Sprawy hołdu 

zawieszono na 5 lat. 

Porzuceni przez cesarza Krzyżacy, zawarli z Wasylem III traktat zaczepno-

odporny 10 marca 1517 w Moskwie. Rosjanie zobowiązywali się dostarczyć 

Albrechtowi pieniędzy na zwerbowanie 10 tysięcy piechoty i 2 000 jazdy i 
wspólnie z Krzyżakami zaatakować Polskę. Wielki książę moskiewski wziął 

także zakon pod swoją protekcję, o czym nie omieszkał zawiadomić króla 

Francji Franciszka I. 

Wybuch 

Albrecht Hohenzollern, wysunął wobec Polski pretensje terytorialne, 
żądając zwrotu Prus Królewskich i Warmii oraz wypłacenia 

odszkodowania za 50 lat polskiej okupacji po 30 tysięcy guldenów rocznie. 

20 sierpnia 1518 biskup płocki Erazm Ciołek wystąpił na sejmie Rzeszy w 
Augsburgu z antykrzyżacką filipiką. 

W 1519 sejm stanów pruskich uchwalił przeprowadzenie wojny z zakonem 

krzyżackim. 11 grudnia 1519 sejm walny w Toruniu uchwalił rozpoczęcie 

wojny z Krzyżakami i wyznaczył nowe podatki na werbunek wojsk 
zaciężnych. Litwa odmówiła jednak pomocy Polsce w nadciągającej 

wojnie. 

I faza wojny 

Hetman wielki koronny Mikołaj Firlej przeprowadził koncentrację 4 tysięcy 

polskich wojsk zaciężnych w obozie pod Kołem. Wzmocniono polskimi 

załogami Gdańsk i Toruń. Czeskimi najemnikami dowodził Jan Zierotyński. 

Wojska polskie uderzyły przez Pomezanię, w kierunku Królewca. 1 stycznia 

1520 Krzyżacy zdobyli Braniewo i obsadzili je swoją załogą. Wojska 
polskie obległy Kwidzyn i Pasłęk. Jednocześnie skaptowana przez 

Zygmunta Starego flota kaperska przeprowadziła blokadę portów 

krzyżackich – Królewca i Pilawy. Działania zaczepne stanęły jednak w 
miejscu, ponieważ wojska koronne nie posiadały artylerii oblężniczej. 

Sprowadzenie dział oblężniczych z Krakowa przyspieszyło zdobycie 

Kwidzyna (18 marca) i Pasłęku (29 kwietnia). Braniewo bezskutecznie 
próbowały odbić oddziały pod wodzą Janusza Świerczowskiego. 

Jednocześnie od południa uderzyły na państwo zakonne wojska 

mazowieckie, a wojska gdańskie przeprowadziły atak na Bałgę i Kłajpedę. 

W obronie zagrożonego zakonu stanęli wówczas legaci papieża Leona X, 

którzy oskarżyli Polskę o podnoszenie ręki na rycerstwo chrześcijańskie, w 

obliczu groźby najazdu Tatarów. Była to gra na czas Albrechta, który 
czekał właśnie na posiłki landsknechtów z Rzeszy. 

II faza wojny 

W lipcu 1520 wojska krzyżackie przeszły do kontrofensywy, uderzając na 
Mazowsze, pustosząc ziemię łomżyńską. W sierpniu zaatakowały Warmię i 

rozpoczęły oblężenie Lidzbarka Warmińskiego, którego jednak nie zdobyły. 

W sierpniu nadciągnęły z Niemiec posiłki krzyżackie w liczbie 19 tysięcy 
jazdy i 8 tysięcy piechoty pod wodzą Wolfa von Schönberga. Uderzyły one 

na Wielkopolskę i 12 października 1520 zbombardowały Międzyrzecz, który 

wnet się poddał. 

Zygmunt Stary zwołał pospolite ruszenie do Wągrowca i wzmocnił załogę 

Poznania. 2 listopada król wyruszył do Bydgoszczy, by osłonić przed 

odcięciem wojska polskie przebywające w Prusach Wschodnich. Uderzenie 
niemieckie zmierzało w kierunku Gdańska, gdzie też ze wschodu miały 

przybyć siły krzyżackie. W celu odcięcia dwóch grup wojsk i 

uniemożliwienia ich połączenia starosta malborski Stanisław Kościelecki 
zajął wszystkie przeprawy na Wiśle. Niemcy zajęli Wałcz, Chojnice, 

Starogard, Tczew i Międzyrzecz i rozpoczęli 8 listopada ostrzał Gdańska z 

Biskupiej Górki. 9 listopada do miasta przebiły się polskie posiłki pod 
wodzą wojewody kaliskiego Jana Zaremby. Jednak Albrechtowi zabrakło 
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pieniędzy na opłacenie lancknechtów, którzy 10 listopada wycofali się do 

Oliwy, zagrożeni odsieczą Mikołaja Firleja. 

Pospolite ruszenie w sile 12 tysięcy jazdy pod jego wodzą odbiło 28 

listopada Chojnice. Wojska czeskie i gdańskie zajęły w tym samym czasie 

Tczew i Starogard. Zaremba wyprowadził uderzenie z Gdańska na Oliwę i 
atakował wycofujące się wojska niemieckie w kierunku Pucka. Tam 

lancknechci byli nieustannie nękani atakami Kaszubów. 

W tym czasie jednak król Zygmunt Stary zmuszony był rozpuścić pospolite 
ruszenie, a w kasie państwowej zabrakło pieniędzy na zaciąg nowego 

wojska. Wykorzystali to Krzyżacy, którzy w styczniu 1521 zdobyli Nowe 

Miasto Lubawskie i uderzyli na Mazowsze w okolicach Płocka. 15 stycznia 
wojska krzyżackie podeszły pod Olsztyn. 26 stycznia bezskutecznie 

szturmowały twierdzę przygotowaną do obrony przez Mikołaja Kopernika. 

Rozejm 

Nowy cesarz rzymski Karol V Habsburg wezwał do natychmiastowego 

przerwania działań wojennych. Poseł polski w Rzeszy Hieronim Łaski 
próbował jeszcze przekonać cesarza do swoich racji. W obliczu nowego 

najazdu Turków Osmańskich na Węgry, 5 kwietnia 1521 strony zgodziły się 

podpisać zawieszenie broni na cztery lata i oddać spór pod sąd rozjemczy 
Karola V i króla Węgier Ludwika Jagiellończyka. 

Pokój 

W 1525 upłynął termin zawieszenia broni, jednak Albrecht Hohenzollern 
nie mógł już liczyć na wsparcie i posiłki ze strony Rzeszy. 8 kwietnia 1525 

podpisano traktat krakowski, mocą którego zsekularyzowane Prusy 

Książęce stały się dziedzicznym lennem Królestwa Polskiego, pozostając w 
rękach dynastii Hohenzollernów. 10 kwietnia Albrecht złożył hołd lenny 

Zygmuntowi Staremu na rynku w Krakowie. 

Hołd pruski 

W czasie trwania rozejmu Albrecht Hohenzollern uświadomił sobie, w jakiej znalazł się sytuacji. Nie mógł już liczyć na 
żadne wsparcie z Rzeszy i dalsze prowadzenie wojny z Polską oznaczałoby dla niego katastrofę. W tej sytuacji 
postanowił ugiąć się pod żądaniami i złożyć hołd lenny Zygmuntowi Staremu. Jednak zrobił to już jako władca 
świecki, gdyż w 1525 roku za namową Lutra zmienił wyznanie na luteranizm i dokonał sekularyzacji państwa. Odtąd 
Prusy Zakonne stały się Prusami Książęcymi. 8 kwietnia 1525 podpisano traktat krakowski, a dwa dni później Albrecht 
złożył hołd Zygmuntowi Staremu. Tym samym otrzymał Prusy Zakonne jako lenno dziedziczne, mające pozostać w 
dynastii Hohenzollernów, z zastrzeżeniem jednak, że lennik nie mógł być jednocześnie władcą Brandenburgii, 
również będącej wówczas w posiadaniu tej dynastii. Hołd pruski był poniekąd ostatecznym zakończeniem trwających 
od początku XIII wieku sporów polsko-krzyżackich, choć, jak pokazała przyszłość, nie rozwiązał bynajmniej problemu 
zagrożenia Polski ze strony Prus. 

 

Hołd pruski 1525 odbył się 10 kwietnia 1525 w Krakowie po 

wcześniejszym zawarciu traktatu między królem Zygmuntem I Starym a 
Albrechtem Hohenzollernem w dniu 8 kwietnia 1525 roku. W wyniku tego 

aktu Prusy Zakonne zostały przekształcone, jako lenno Polski, w Księstwo 

Pruskie. 

Ostatni w Prusach[1] wielki mistrz Zakonu Szpitala Najświętszej Marii 

Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie (krzyżackiego) sprawujący 

władzę świecką nad państwem zakonnym Albrecht Hohenzollern, przyjął 
wyznanie luterańskie i przekształcił państwo zakonu krzyżackiego w 

świeckie państwo (Prusy Książęce), stając się jego władcą (księciem). 

Jednocześnie złożył hołd lenny swojemu wujowi Zygmuntowi Staremu, 
królowi Polski. 

W wyniku zawartego traktatu prawo do dziedziczenia Prus Książęcych 

otrzymali męscy potomkowie Albrechta, a w razie jego bezpotomnej śmierci 
– jego bracia Jerzy, Kazimierz i Jan z potomstwem męskim. Z dziedziczenia 

wyłączona była linia elektorów brandenburskich. Traktat krakowski był 

pierwszą umową o charakterze międzypaństwowym pomiędzy władcą 
katolickim a protestanckim w Europie[2]. 

W czasie składania hołdu na Goldzie rynku krakowskiego, Albrechtowi 

towarzyszyła delegacja stanów pruskich. Albrecht odebrał z rąk króla 

proporzec z herbem Prus Książęcych jako symbol lenna. Oznakę zależności 

od króla i Korony symbolizowała umieszczona na piersi czarnego 
pruskiego orła litera S (Sigismundus) oraz korona na jego szyi. 

Sytuacja przed hołdem 

Zanim doszło do złożenia hołdu, obie strony przez wiele lat przygotowywały 
polityczne jak i ideologiczne podstawy do zawarcia traktatu krakowskiego. 

Albrecht Hohenzollern już w 1523 roku spotkał się z Marcinem Lutrem, 

który przekonał go do porzucenia sprzecznych według niego z naturą i 
Biblią reguł zakonnych i utworzył na terenie państwa zakonnego świeckie 

państwo z luterańskim władcą na czele, co przyszłemu księciu Prus 

najwidoczniej bardzo się spodobało. 

W tym samym czasie Zygmunt I wysłał do Norymbergi spolszczonego 

niemieckiego rycerza z Prus Królewskich-Achacego von Zehmen, wojewodę 

malborskiego i zaufanego rotmistrza królewskiego, zasłużonego w czasie 
wojny Korony z Albrechtem, w celu przedstawienia Sejmowi Rzeszy racji 

stanu Korony co do Gdańska i Elbląga, a także z oficjalną propozycją dla 

Albrechta zrzeczenia się urzędu wielkiego mistrza na rzecz Zygmunta, w 
zamian za rekompensatę w ludziach, ziemi i pieniądzu. Achacy von Zehmen 

dostał jednak drugą tajną misję od Krzysztofa Szydłowieckiego oraz 

podkanclerzego koronnego i biskupa poznańskiego Piotra Tomickiego, 
którzy kazali mu przekazać Albrechtowi, że znają jego zamiary i popierają 

pomysł sekularyzacji Prus i wdrożenia nauczania luterańskiego w tym 
kraju. Chcieli go też powstrzymać od jego ewentualnych zamiarów 

wystąpienia z zakonu i przejścia na służbę francuską. Wielki mistrz 

Albrecht Hohenzollern mógł więc liczyć na poparcie wpływowej elity 
politycznej Korony w swoich zamiarach co do utworzenia dziedzicznego 

księstwa na terenie państwa zakonnego. 

Zupełnie inne stanowisko w tych sprawach reprezentował prymas Jan 
Łaski, który miał poparcie senatu (składającego się z gorliwych 

duchownych katolickich) i uważał, że jedyną drogą zakończenia 

odwiecznych konfliktów z zakonem jest jego likwidacja. Miało to się odbyć 
m.in. poprzez przeniesienie Krzyżaków na Mołdawię, gdzie mieliby pełnić 

swoją pierwotną funkcję (walka z poganami) oraz inkorporacji Prus do 

Korony. Pod koniec 1523 roku doszło do zjazdu w Grotkowie, gdzie obok 
Szydłowieckiego obecni byli Achacy von Zehmen i biskup Piotr Tomicki. 

Oficjalnie Albrechtowi przedłożono jeszcze inną koncepcję, która 

przewidywała złożenie hołdu, powtórzenie postanowień traktatu 
toruńskiego i zwrot ziem krzyżackich zgarniętych w ostatnich konfliktach 

przez Polskę. Była to jednak jedynie gra na czas i propozycja ta została 

bezkompromisowo odrzucona i podjęto rokowania w sprawie sekularyzacji 
i utworzenia luterańskiego państwa satelitarnego. 

Następnie doszło do kolejnego zjazdu w Bytomiu. Nie uczestniczył w nim 

sam Albrecht, lecz jego delegaci, którzy zostali oficjalnie przywitani przez 
Krzysztofa Szydłowieckiego. Razem z nimi opracował plan i koncepcje 

dalszej polityki w Prusach, które miały być potem przedłożone Zygmuntowi 

I – król do tego momentu był nieświadomy możliwości sekularyzacji 
państwa zakonnego ani nie zdawał sobie sprawy z tego, co dzieje się za 

jego plecami, a przynajmniej nie poświęcał temu zbyt wiele uwagi. 

Szydłowiecki jako bliski współpracownik i zaufany Zygmunta I 
zagwarantowałby aprobatę tej propozycji ze strony króla. Przedstawiona 

następnie sejmowi koncepcja mijała się z marzeniami senatorów. 

Konsekwencje 

Wydarzenia związane z hołdem pruskim zlikwidowały państwo krzyżackie, 

czyniąc jego spadkobiercę, świeckie państwo pruskie, krajem zależnym od 

Polski. Aż do srebrnego wieku, tj. epoki Wazów na tronie Polski zagrożenie 
z tego kierunku zostało odsunięte i zmarginalizowane, jednak nie 

zlikwidowane. Dynastia panująca w Prusach wymarła w 1619 roku, zaś 

Sejm wyraził zgodę na przejęcie tronu przez spokrewnionych elektorów 
brandenburskich (w obawie przed sojuszem szwedzko-brandenburskim). Od 

tego momentu władcy Brandenburgii-Prus dążyli do połączenia swoich 

ziem w jednolite terytorialnie państwo, do czego przeszkodą były ziemie 
Prus Królewskich. Podczas potopu szwedzkiego w traktatach welawsko-

bydgoskich zerwano zależność lenną Prus od Rzeczypospolitej. Pośrednio 
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więc, konsekwencją nieinkorporowania Prus w roku 1525 były rozbiory 

Polski. 

Upamiętnienia 

Miejsce hołdu upamiętnione jest na krakowskim rynku specjalną tablicą. 

Wydarzenie to stało się tematem jednego z najbardziej znanych obrazów 
Jana Matejki (eksponowanego w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w 

Sukiennicach, będącej oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie). 

 

Polska a zakon obecnie 

Obecnie (2007) w zakonie krzyżackim jest trzech zakonników z Polski, a zakon nie ma w Polsce ani jednego domu 
parafialnego. 

Kluczowe postacie w historii stosunków polsko-krzyżackich 

 Konrad I mazowiecki – książę kujawsko-mazowiecki, w 1226 roku sprowadził zakon krzyżacki do Polski 
 Hermann von Salza – wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1209-1239, wysłał pierwszych zakonników 

na tereny polskie 
 Władysław Łokietek – król Polski (1320-1333), walczył w bitwie pod Płowcami 
 Kazimierz Wielki – król Polski (1333-1370), zawarł z Krzyżakami pokój kaliski 
 Władysław Opolczyk – dzierżawca ziemi chełmińskiej, lennik króla Polskiego 
 Ulrich von Jungingen – wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1407-1410, poległ w bitwie pod 

Grunwaldem 
 Władysław Jagiełło – król Polski (1386-1434), prowadził liczne wojny z państwem zakonnym, zwycięzca spod 

Grunwaldu 
 Paweł Włodkowic – rektor Akademii Krakowskiej, reprezentował interesy strony polskiej na Soborze w 

Konstancji 
 Mikołaj Trąba – przewodniczący polskiej delegacji na Soborze w Konstancji, pierwszy prymas Polski 
 Ścibor ze Ściborzyc herbu Ostoja (1347-1414) - książę Halicki, wojewoda Transylwanii. Kierował 

najważniejszymi misjami dyplomatycznymi Zygmunta Luksemburczyka, układał pokój miedzy Polską a 
Węgrami i zakonem. 

 Jan Falkenberg – dominikanin, reprezentował interesy strony krzyżackiej na Soborze w Konstancji, gdzie 
zawzięcie atakował delegację polską, za co Kapituła Generalna zakonu skazała go na dożywotnie więzienie, 
ułaskawił go jednak Marcin V 

 Jan z Jani (1400-1461) - wojewoda pomorski, jeden z przywódców Zwiazku pruskiego. Razem z Mikołajem 
Szarlejskim, wojewodą kujawskim i ze Ściborem z Ponieca, starostą generalnym Wielkopolski - wszyscy herbu 
Ostoja - doprowadzili do załamania potęgi militarnej zakonu. 

 Kazimierz IV Jagiellończyk – król Polski (1447-1492), doprowadził do załamania potęgi militarnej zakonu 
krzyżackiego w zwycięskiej dla Polski wojnie trzynastoletniej 

 Fryderyk Wettyn – wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1498-1510, odmówił złożenia hołdu lennego 
królowi polskiemu, został jednak arcybiskupem Magdeburga, co pozwoliło mu uniknąć konfrontacji 

 Albrecht Hohenzollern – wielki mistrz zakonu krzyżackiego w latach 1511-1525, po przegranej wojnie z 
Polską dokonał sekularyzacji państwa i jako książę Prus stał się lennikiem króla polskiego 

 Zygmunt I Stary – król Polski (1506-1548), pokonał Albrechta Hohenzollerna w wojnie polsko-krzyżackiej, 
czego następstwem był hołd pruski złożony mu przez księcia Prus Książęcych 

Najistotniejsze konflikty zbrojne między Polską a zakonem krzyżackim wraz z traktatami pokojowymi 

 wojna polsko-krzyżacka 1330-1331  
o bitwa pod Płowcami 
o Pokój kaliski 1343 

 wielka wojna 1409-1411  
o bitwa pod Grunwaldem 
o bitwa pod Koronowem 
o I pokój toruński 

 wojna głodowa 1414 
 wojna polsko-krzyżacka 1422  

o pokój melneński 
 kampania polsko-husycka  
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o pokój w Brześciu Kujawskim 1435 
 wojna trzynastoletnia 1454-1466  

o II pokój toruński 
 wojna popia 1478-1479 
 wojna polsko-krzyżacka 1519-1521  

o traktat krakowski 1525 

Ciekawostki 

 Braci zakonu krzyżackiego nigdy nie było w Prusach wielu. Najwięcej, ok. 950, w bitwie pod Grunwaldem, 
większość wojsk krzyżackich stanowili goście z Europy zachodniej i oddziały posiłkowe złożone z knechtów. 

 Sprowadzając Krzyżaków do Polski w 1226 roku Konrad I mazowiecki prawdopodobnie działał pod wpływem 
rady Henryka Brodatego. Za argumenty podaje się przeważnie trzy fakty: nadanie przez Henryka Brodatego 
pewnej wsi na Śląsku w 1222 roku; jego liczne kontakty na terenie Niemiec oraz jego wspólne wyprawy 
podejmowane wraz z Konradem mazowieckim i Leszkiem Białym przeciw plemionom pruskim nie 
przynoszące rezultatów (1222 i 1223). 

 W czasie bitwy pod Legnicą w 1241 rycerstwo zakonne wsparło wojska polskie i śląskie w walce z 
Mongołami. 

 W czasie wojny polsko krzyżackiej w latach 1519-1521 obronę Olsztyna przed Krzyżakami zorganizował i 
prowadził Mikołaj Kopernik. 

 Państwo Albrechta Hohenzollerna powstałe w 1525 roku, czyli Prusy Książęce było pierwszym w historii 
państwem luterańskim, zaś utworzona w Królewcu diecezja luterańska była pierwszą oficjalnie uznaną przez 
Lutra strukturą tego kościoła w Europie. 

 Albrecht Hohenzollern był siostrzeńcem ówczesnego króla Polski – Zygmunta I Starego. 
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