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ńiz'.irynordie,bilosięzlamkami
t rękojeściami mieczów. Ęsiące zaległy już pole; ochrypłe gardła zamilkły - lecz
bój trwał ciągle, straszny jak płomien, ponury jak śmierć.

- Henry k Sienkiew icz,, Ong i i dziś, B itw a p o d Kor o now em
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mignie ci z pralr-ej sit,rlnr tabhca z napisem,,Koronouro" oiaz monument
iEłł'=.iśl+ z metalolr,łml l\r 3|t'37grrlanrl średniołrecznego uzbrojenia. - A co takiego

.=='] =rd"rzyło_sie pocl t-,rn t,olonoirem , że ażpomnik postawili? - dziwią się na ogół
jadący. A jeszcze bal dzlei cizillra się, gdy usłyszą o bitwie Śtoczonej tu trzy miejiące
po Grunwaldzie. zasługulacej na miano najbardziej rycerskiej w nJszych dziejach.
O Grunwa]dzie słr,szelr narr et ci,
którz1.liczbe l ,lc kojaTząprzede
wszr;stkinl z |ecepturą na bim-
brorrr zacier: r kllogram cukru,
4 1itrl, rr od1, i ro deko drożdży.
o Iloronowie nie słyszało nato-
miast nawet wielu wykształco-
nych ludzi, chociaż opis tej bitty
znajduje się w przetłumaczonych
z łaciny księgach Długosza,
a barwne opowiadanie ,,Ongi
i dziś. Bitwapod Koronowem" po-
święcił mu autor,,Krzyżaków". To
Henryk Sienkiewicz, wierny
na ogół wielkiemu kronikarzowi
z XV wieku, odkrl urok tego bo-
ju, kiedy twarząw twarz, zgodnie
z regułami walk turniejowych
porykali się na kopie, miecze i to-
pory bitni rycerze polscy z jednej
strony, a kwiat rycerstwa niemiec-
kiego, czeskiego, węgierskiego
i francuskiego z druglej.
Nie dzgano z ty}u. kilku nie napa-
dało najednego, jeńcównie dorzy-
nano, ale z honorami brano
pod opiekę. Wprzerwach rycerze
pił razem wino. chwa,lilinawzajem
swoje rnęstwo, opatrywali rany
przecirvnikólrl Sienkielvicz pisał:
,,.,, aZ na] eSZcle z lednei i z drrigiej
stron..'rtr 6ią3nę}r sre ku sobie,
pl'a\\'( mImo rroli. drŻace,r>7izc
z rł'l siilr- prarrice,
- Czesc \iemce, lyaszemu me-
stwu - huLneli polscy rycerze,
- Cześc rr-an] - odpowiedzieli
\iemcr, - _,., ie serca biją iłam
w pielsiach i rue znajdziecie rów-
nych r.- ( ]x-l€ .c jjańs|wle.

- Naleźlismi t,órrnl-ch, potykając
się z wanri-,
Wedle ilszelkiego prawdopodo-
bieńshr a blnr a jednak nie zaczę-
ła się i nie skończrlajak dworski
turniej. Goscie zakonu prowadze-
niprzez Krz_r żaka Kuchmeistra
chcieli zając niemal bezbronny,

jak sądzili, grodek, a na widok
pancernych zabijaków spod
Grunwaldu zaczęIi uciekać. Za-
trzymali ich konni łucznicy (za-
pe\\rne Tatarzy..,), których udział
1\- da]szr ch rvr.padkach nie
do końca jest jasnr, Po]scr- r_r-ce-

:,/c. C]-lJt b,, ll ch z"acznie nruej
niż lrroeór\-, zrrr-ciezr li po rrielo-
godzinn1 m boju. a dzieła znisz-
czenia dokonali, ścigając znól,
uciekając1 ch r; cerz;- europej-
skich.
Schtytanych z wielkimi honora-
mi zaprowadzili do Inowrocławia,
gdzie przebywał Jagiełło. Ten
podjął rycerzy ucztą, zwrócił im
broń i odesłal do domu, przeko-
nalvszy przedtem, że to Polacy
i Litwini, anieKrzyżacy walczą
o sluszną sprawę. Coście, już nie
zakonu, ale polskiego króIa, roz-

nieśii wieść po Europie, która
z ulgą odwróciła się odKrzyża-
ków. zajęta bardziej sporami
o trony papieski i cesarski. Bitwa
pod Koronowem miała więc istot-
ne znaczenie mifitarne, gdl,ż zaże-
gnała niebezpieczeństrvo tdące
z Pomor,za, a]e inie doprzecenie-
nia znaczenie propagandowe.
Spralr.ę polską powitano na dwo-
rach europejskich rórłnie przy-
chyinie, jak witano polskich ryce-
r zy, z Zawiszą C zarnym, symbo -

iem męstwa i honoru na czele.
Na początku października panu-
je u nas zwykle złota jesień.
W t4ro roku byia to złotajesień
polskiego średniowiecza.

-Maciej Rosalak
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iedy Władysław Jagiełło
i3:ii€ i Witold zrł.ycięsko gromili
F:Ęj=FĘą Krzyżaków na polach
fi.i!'i:Eitł- grunwaldzkich, wojna to-

czyła się także na innych frontach.
Obok głownego teatru działań wo-
jennych dla obu stron bardzo istotrre
bylo lo. co dzialo się na pog,aniczu
kujawsko-pomorskim i terenie Kraj -

ny. Granica między Królestwem Po1-
skim a państwem zakonnym prze-
biegała na tlłn odcinku nieco poły-
żej Koronowa i Kamienia lfuajeńskie-
go. Do zakonu należała tzw. Nowa
MarChia (z dzisiejszlrmi Kostrzl.nem,
Gorzowem Wielkopolskim i Draw-
skiem), która łączyła posiadłości
krzyżackie na Pomorzu Gdańskim
z krajami niemieckimi. Przez Nową
Marchię docieraĘ do Ma]borka no-
we oddzial; r) cerzJ -gosci i zacięż-
nych, werbowanych przez zakon
w całej Europie,

RIzyżacy zaatakowali Ifuajnę i Ku-
jaw1 już w pierwszej fazie wojny.
równocześnie z atakiem na ziemię
dobrzyńską. 16 sierpnia r4o9 roku
komturowie człuchowski i tucholski
spustoszyli Krajnę, puszczając z dy-

Wielka wojna z zakonem
14og-7411

mem Sępolno i Kamień Krajeński,
Podobny ios spotkał północne Ku-
jawy. Po kilkudniowym oblężeniu
zB sierpnia padło miasto i zamek
w Bydgoszczy, gdzie Kl zyżacy p ozo -

stawiJi silną załogę.
Wojska polskie v/ t}łl czasie do-

piero rozpoczęły mobilizację. Król
Włady-słart, Jagiełło zakazal w cze -

śniej skoncentro\f an]m oddzialom
z Kujarr, i \\iielkopolski samodzie]-
nego atakowania umocnion;,ch
zamkówTłroga. Miały one czekać na
przybycie Małopolan wraz zkro-
Iem. z8 rł,rześnia połączone siĘ po1-
skie obległy Bydgoszcz. Mimo pro-
wadzonych przy pośrednictwie cze-
skim rokowań z zakonem Polacy
zdobylimiasto 6 października. Dwa
dni później zawarto w pobliżu Se-
rocka nad Brdą rozejm, który miał
obowiązywać do z4 czerwca t4to
roku i został potem przedłużony do
4 lipca. Krzyżacy wykorzystali ten
czas na mobilizację armii. Stanęła
ona w}aśnie na Pomorzu, gdyż
w Malborku spodziewano się, że Ja-
giełło pociągnie z wojskiem przez
Kujalły. Wskaz;.w-ało na to wzmac-
nianie załóg pogranicznych zamków
i miast polskich (Bydgoszcz, Ino-
wrocłaq Koronowo) oraz utrzlłny-

wanie w gotowości pospolitego ru-
szenia rycerstwa wielkopoIskiego,
Dopiero informacje o koncentracji
wojsk polskich i litewskich w Czer-
wińsku oraz ich marsz w kierunku
Drwęcy zmusiły wielkiego mistrza
Ulryka von Jungingena do przerzu-
cenia głównych sił spod Świecia
u, okolice późniejszej bitwy grun-
łvaldzkiej.

\a Kujawach i Krajnie pozostały
jedlnie oddziały rycerstwa pod do-
rł,ództw,em łvojervody kaliskiego Ma-
cieja z Wąsocz1, oraz załoga zamku
bydgoskiego, którą dowodził Janusz
Brzozogłorły, Obroną krzyżackiego
pomorza kierowa]i komtur świecki
Henryk von P]auen. któryjeszcze
odegra w tej wojnie pier"wszoplano-
wą rolę, oraz Micha} Kuchmeister,
wójt Nowej Marchii. r3 iipca polskie
oddziały Macieja z Wąsoczy wtar-
gnęły nawet na teren Pomorza, ale
zostały szybko rozbite przez
Kuchmeistra i w rozslpce porłróciĘ
na teren Krajny, Tak więc w momen-
cie bitwy grunwaldzkiej na pograni-
czu kujawsko-pomorskim utrzlłny-
wał się stan wzgJędnej równowagi.
Obie strony kontrolowĄ swoje nad-
graniczne twierdze i śIedziły ruchy
woj sk nieprzyj acielskich.
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ozgromienie wojsk zakon-
nychpod Grrrnwaldem r5
lipca r4ro r. stworzfo zu-
pełnie nową sltuację poli-

tyczną w państwi e W zy żacl<lm. Zwy -
cięskie wojska polsko-litewskie po-
suwały się w kierunku urogiej stoli-
ry - Malborka. W czasie tego marszu
(r7 - z5 lipca) liczne miasta i okolicz-
ne rycerstwo składały hołd lenny
polskiemu wladc1, spodziewając się
całkowitej klęski zakonu. Polacy za-
jęli bez walki i obsadzi]i Olsztynek,
Olsz§.n, Ostródę, Morąg, Nidzicę, Lu-
bawę, Nowe Miasto, Bratian. Już z3
lipca hołd nowemu w}adcy zIożyli
rajcy jednego z wielkich miast pru-
skich - Elbląga, którzy przepędzili
załogęWzyżackąz zamku, akilka dni
poźnie,i gdańszczanie (tam zamek
pozostałjednak w rękach krzyżac-
kich). Królorvi polskiemu podpo-
rządkoł,ało się też lr.iele mnlejszych
miast w ziemi chełrnińsklej (m.ln.
Grudziądz i Brodnjcal. a 7 sierpaia
hołd Jagieile złozr-li raic] tonrńscr,.
Rycerstwo ziemi chełrnjńsUq zdÓ-
było po }<rótkim obtężeniu zamekrr
Kowa]eu,ie. przejrnując go rr, imienlu
W}adysłał-a Jagiełi1. Zalogi polskie
przejęły też kilka miejscowości na
Pomorzu Gdańskim - miasto Świe-
cie, zamek i miasto Tucholę, miasto
Chojnice oraz zamek i miasto Nowe
nad Wisłą, zr sierpnia skapituJowała
Wzyżackazałoga w Brodnicy. Jedy-
nie najpotężniejsze warownie krzy-
żackie na tym obszarze - zamki
w Radz}niu, Człuchowie i Świeciu -
pozostaJy w rękach rycerzy w biĄch
płaszczach. Na stronę polską prze-
szedł książę zachodniopomorski Bo-
gusław VIII i biskup chełmński. Wła-
dysław Jagiełło vvysta\Ą/il na począt-
ku sierpnia w Sztumie przy,wilej dla
swoich nowych poddanych, potwier-
dzająq- ich dotychczasowe przlmrile-
je i zaporliadający nadarrie norłych.

Zdarvało się, że pomyślne zakoń-
czenie działań wojennych i sukces
polityczn1 bl,ł;,- kwestią dni ]ub co
najwyżej tl,godn| Biskup kujawski
Jan l{ropidło, który odwiedził Mal-
bork zaraz po klęsce grrunwaldzkiej,
nie spostrzegł tam żadnej chęci
do kontynuowania ł.alki. Sytuacja
zmieniła się radykalnie w ciągu kilku
dni. Na wieść o klęsce pod Gr.unwal-
dem idący na pomoc waiczącym
komtur Henryk von Plauen skiero-
wał srvoje oddziały na północ i for-
sowTI}Tn malszem już 18 lipca dotarł
do Ma]borka. Tir ogłosil się namiest-
nikiem i zaczął przygotowl.vvać za-

mek do obron1l Udalo mu się zmobi-
lizorrac doTvalkl około 4 §s. załogi,
co rtpołączeniu z potężmmi fortrfi-
ł"aqami kr4żackiej stoiiq- snvatz a]o
szarrsę skutecznej obron_r przed
znacznie liczniejszą armią poisko-Ii-
tewską. Tyrn bardziej że armia ta nie
była przygotowana do prowadzenia
długofuwałych działań oblężniczych.
Wojska polskie i litewskie składały
się głównie z pospolitego ruszenia.
a tylko w niewielkim stopniu z od-
działów zaciężnych, Brak sprzęfu ob-
}ężniczego i naraslające zmęczen ie
rycerstwa też nie wróżyły sukcesu.
Jagielło był świadomy mankamen-
tówswychwojsk. Jego celembyło za-
peu,ne przybycie pod mury Malbor-
ka i zawarcie tam pokoju korzystne-
go dla siebie i litewskiego sojusznika
Wito]da, Madca polski nie wziął jed-
nak pod uwagę determinacji obroń-
ców. Sam u]atwił im zresztą dzialanie,
gd1 ż siły polsko-iitewskie najpier-w
straciły trochę czasu pod Grunwal-
dem. dzieląc }upy i śMęn_ljąc zwycię-
st\,vo, a potem maszerowały bardzo
powoli,

Ostatecznie armia Władysława
Jagiełły stanęła pod Malborkiem
z5 lipca r4ro roku. Plauen rozkazał
wcześniej spalić miasto, gdyż zabl-
dowania mogły utrudniać obronę
zamku i dać schronienie oblegają-
c1łn, Już następnego dnia chorąwie
polskie i litewskie wyparły Krzyża-
ków ze spalonego miasta i zmusiły
do ucieczki za mury zarnkowe. Część
rycerzy polskich z wielkiej chorągwi

królewskiej i chorągwi rodziny Ole-
śn_ickich dotarła nawet w pogoni za
ł-cerzami zakonnyrni do kościoła i
murórr zamkorr-ch. polski lc,onikarz
Jan Dugosz nrierdzi}, że lvsparcie te-
go ataku przez irrne chorąwie pol-
skie moglo doprowadzić nawet do
zdobycia przedzamcza przez istnie-
jący jeszcze wówczas i niezabezpie-
czony wyłom w murach. W nocy
z z6 na z7 LipcaKrzyżacy spalili most
wiodącydo zamku.

Działania obIężnicze ]M następ-
nych tygodniach ograniczały się ze
strony polskiej do ostrzału murów
zamkowych, nieskutecznego ze
względu na zbyt mały kaliber dział.
Jest rzeczą charaklerysty czną. że
przez caly okres oblężenia nie prze-
prowadzono ani j ednego generalne -

go szturmu. Poczynania zbrojne
ograniczały się do drobnych utar-
czek pod murami i potyczek z podej -

mowanlłrni sporadycznie wlpadami
oblężonych do obozu wojsk polsko-
-]itewskich. Impet oblężenia malał
z dnia na dzień. Wielką armię zgro-
madzoną pod Malborkiem trzeba
było wykarmic, Pozyskiwaniem za-
opatrzenia, zazvtyc.zaj drogą rekwi-
zycji na sąsiednich Zuławach, zajmo-
wały się oddziały ]itewskie i tatarskie.
W miarę uply.wu czasu zapasy ży,w-
ności w najbliższej okolicy zaczęĘ się
wyczerpy.wać i oblegającl,rn zajrzał
woczygłód,

Wladysław Jagiełło liczl na uzy-
skanie korzystnych warunków poko -

ju i zakończenie wojny przed nasta- '

+Malbork.
Zamek
Wielkiego
Mistrza

+szelą8
krzyżacki
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' niem jesieni, ale brak kolejnych suk-
cesów sprzpnierzonych i powodze-
nie podjętej przez von Plauena na te,
renie całej Europy akcji dyploma-
tycznej, wzywającej rycerstwo euro-
pejskie do obrony stolicy zakonu,
podtrzpnywały op ór Kl zyżaków.

Jeszcze na początku sierpnia do
obozu polsko-litewskiego przybył na
rokowania pokojowe Henryk von
Plauen. Z relacji Długosza wiemy.
że proponował zwrócenie Polsce zie-
mi chełmńskiej, michalowskiej i Po-
morza oraz pozostawienie zakonowi
Prus, Widząc w §m oznakę słabości
zakonu, Polacy i Litwini odrzucili te
warunki i kontynuowali oblężenie.
Według źródeł niemieckich z kolei
von Plauen nie proponował Polsce
i Litwie żadnych koncesji te44orial-
nych, a jedynie wzywał Jagielłę i Wi-
tolda do odstąpienia od oblężenia
i oddania sporu pod sąd polubow-
ny cesarza. Rokowania spełzły w każ-
dym razie na nicz1rn, co wzmacnia-
ło pozycję Krzyżaków, a utrudniało
sluacj ę woj sk króIewskich.

Wtaz z nastaniem jesiennych
chłodów te ostatrrie zaczęĘ być dzie-
siątkowane przez choroby - biegun-
ką zostali zwłaszcza dotknięci Litwini
i Rusini. Do Prus przybyływ§,rn cza-
sie posiłki z inflanckich posiadłości
zakonlb zy żackiego (ob ecne te4Ąo -

rium Łot,ły i Estonii), a wójt Nowej
Marchii zaczął koncentrować oddzia-
ty zaciężnych i gości docierających do
Cz}uchowa z terenów Rzeszy,

W tej sltuacji Władyslaw Jagiełło
zdecydował się na zwinięcie oblęże-
nia. r8 września odeszły spod Mal-
borka oddziĄ [i l elr skie i mazowiec-
kie, Polacy rozpoczęIi odwrót na-
stępnego dnia. Krol polski zaperł,ne
zakładal, że polskie załogi pozosta-
wione w zdobytych i przejęĘch bez
walki zamkach lczyżackich ufuzyma-
ją się do wiosny, kiedy wlpoczęta ar-
mia polsko-Iitewska powróci do
Prus, aby znow podjąć oblężenie
Ma]borka, Jeszcze w drodze powrot-
nej zr września Polacy zdobyli za-
mek w Radzyniu Chełmińskim, ale
z4 wr ześnia przekroczyli Drwęcę
w Golubiu, po czpn większość cho-
rągwi rozeszła się do swoich ziem.
Król pozostałjednak w pobliżu te-
renu wa]ki. Po kilkudniowyn poby-
cie w Toruniu przeniósł się na po-
czątkll października do Inowrocła-
wia, który na kilka miesięcy stał się
jego głowną kwaterą wojenną. Wła-
dysław Jagiełlo obawial się podjęcia
działań zbrojnych przez oddzialy
krzyżackie oper-ujące z terenu Nowej
Marchii, wzmacniane posiłkami
przybywaj ąclłni z Niemiec.

Tymczasem Henryk von Plauen
r ozp o cz Ą szybką lilovidacj ę polskich
prrnktów oporrr na terenie państwa
zakonnego, Mieszkańcy miast pru-
skich, widząc słabość załóg polskich
i zb]iżanie się posiłkowych oddzia-
łów krzyżackich z Inflant, starali się
pozbyć Polaków i prz;,jmowali na
porł,rót zwierzchnictlvo ll,ielkiego
nxstlza. z4 łT ześnia rycerz Piotr ze
Słatkołva urvięzil załogę polską
w Dzia]doll,ie i odda] miasto oraz za,
mek Krzyżakom zakonu. Von Plauen
zaś w końcu września zmusił do u]e-
głości Stare Miasto Elbląg, a na po-
cz ąlkll p aż dziernika skapitulowała
polska załoga elbląskiego zamku. Mi-
mo krzyżackich zapev,nień o hono-
rołvym potraktowaniu Polaków,
częśćrycerzy zamordowano, a resz-
tę wtrącono do lochow. Do ro paź-
dziernika w rękach polskich pozo-
stały w ziemi chelmińskiej zamki
w Toruniu, RadzlT riu i Brodnicy, a na
Pomorzu Tuchola. Prawie caĘ kapi-
tał polityczny wlpra. ły malborskiej
został zapr zepaszc?ony zaledwie
w ciągu miesiąca, Jagiełło potrzebo-
wał sukcesu militarnego, który pod-
niósłby moral e zalog, zachęcił je do
kontl.rruowania oporu i utrz}łnania
zdobytych zamków do nadejścia

Bitwa
, i ;;;; ładyslaw Jagiello

': , _ _ ",: po7osta\Ą i} prz}
. " :' 1 ': sobie na Kujawach
' ]];" 1 "_" dość szczupłe siły
;'. ' i; zbroine. SkIadaI5-

się nań oddziały rycerstwa nadwor-
nego pod dowództwem Piotra Niedź-
wieckiego (Joo - 4oo konnych), cho-
rągwie rycerstwa wielkopolskiego
dowodzone przez wojewodów: ino-
wrocławskiego Macieja z Łabiszlłra
i poznańskiego Sędziwoja Ostroroga
oraz oddział kasztelana poznańskie-
go Dobrogosta z Szamotuł, któryjed-
nak sam nie dowodził podkomend-
nymi. W dyspozycji króla pozosta-
wał też liczący ki]kaset osób oddzia]
piechoty, który tworzyli zapewne
chłopi z majątkow należących do
klasztoru koronowskiego, oraz - cze-
go jednak nie potwierdzają dobitnie
źródła - chorągiew tatarska,

Wszystkie te siły - razem około
z tys. ludzi - król skierował do po-
granicznego Koronowa, aby zagro-
dzić oddziałom krzyżackim drogę
w kierunku Bydgoszczy i dalej Kujaw
i Wielkopolski, Jagiełło nie chciał do-
puścić do połączenia wojsk krzyżac-
kich pod dowództwem Michała
kiichmeistra z oddziałami inJlancki-
mi, operującymi w ziemi chełmiń-
skiej. Stworzyloby 1o polr ażne zagro-
żenie dla oddziałów poiskich na Ku-
jawach i w ziemi dobrzyńskiej.

Tymczasem Kuchmeister już
w końcu l,rześnia przystąpił do
odzl,skiłvania dóbr zakonnych na
Pomorzu Gdańskim. Do Człuchowa
dotarło J tys. zaciężnych zwerbowa-
nych na Śląsku za pieniądzepoży-
czone zakonowi przez króla czeskie-
go Wacława. Dołączył do nich ze srły-
mi hufcami książę ziębicki (Piast
z pochodzenial i biskup WOrzburga
oraz liczni rycerze ze Sląska i dalej
położonych krajów niemieckich.
Oprócz nich Kiichmeister dyspono-
wał ok. 1 tys. rycerstwa i czeladzi
z podlegającej mu Nowej Marchii,
Krzyżacybezwalki zmusili do pod-
dania Chojnice oraz zajęlimiasto Tu-
cholę. Jedynym polskim punktem
oporu pozostał zamek w Tucholi,
którego obroną dowodził doświad-
czoly rycerz Janusz Brzozogłowy.

Krzyżacy mieli dość słabe rozpo-
znanie sił polskich operujących na
północy Kujaw. Pojawienie się pol-
skich oddzialów w t1 m rejonie za-
uważył 5 października komtur człu-
chowski, który obawial się, że ich ce-
lem może być atakna Tuchoię i Człu-
chów. W związku z tym poprosił

+Replikatarczy
ktzyżackiej
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nlczyrn §esre§ §#ś rycerski
Kiichmeistra o wzmocnienie za}ogi
jego zalnkl. Ił zy żacki głównodowo -

dzący wiedział też z innych źródeł
o przybyciu szczupiych oddziałów
polskich do Koronowa położonego
stosunkowo blisko od obleganego
zamku w Tucholi. Miasteczko, na]e-
źące do miejscowego klasztoru Cy-
stersóq nie bylo otoczone murami,
nie dawało więc możliwości dłuższej
obrony. Jego znaczenie polegało na
tym, że znajdowała się tu dogodna
przeprawa przez Brdę, po pokona-
niu której otłvorem stała droga na
Bydgoszczi dalej wgłąb Kujaw. Moż-
liwości poważniejszego oporu stwa-
rzało położenie miasta w zakolu Brdy
oruz znajdujący się nieco na północ
ciąg jezior r;lrnowych, między który-
mi znajdowały się wąskie przejścia,
stosunkowołatwe do obron5ł Wpaź-
dzierniku r4ro roku Polacy postano-
wili jednak bronić się w Koronowie.

Natychmiast po uzyskaniu infor-
macji o pojawieniu się oddziału pol-
skiego w Koronowie Kiichmeister
postanowił go zaatakować. Pozosta-
wit pod obleganl.rn zamkiem w Tu-
choli ok. 5oo żołrrierzy pod dowódz-
twem biskupa wrirzbrrrskiego, a sam
z resztą armii ruszył na południe.
O pochodzie wojsk zakorrrrych Pola-
cy dowiedzieli się rarrkiem lo paź-
dziernika. W obozie polskim wybu-
chła nawet chwilowa panika. Rycerze
Stanisław Charbinowski i Mkołaj Sy-
nowiec dali nogę aż do łrorł,rocławia,
donosząc królowi o wielkiej przewa-
dze wojsk krzyżackich. Sytuację
szybko jednak opanowano, a Niedź-
wiecki wysłał w kierunku zbliżĄą-
rych się l(rlyżaków dwóch zwiadow-
ców Tomasza Szeligę i Mikołaja Dę-
bickiego. Zap ędzill się zbyt blisko
oddziałów wroga i zostali pojmani.
Wypytywani o stan polskiej załogi
w Koronowie - jak informuje Dłu-
gosz - ,,zmyślili chltrze i podstępnie,
że tam zgarniono lud mieszane.j dru-
Ąłry, po największej części wieśnia-
ków nieświadomych boju i łatrłych
do pokonania". Zachęceni §.rn Krzy-
żacy ruszyli szybko w stronę miasta.
Przyjego opłotkach zsiedli z koni,
aby podjąć walkę łTęcz. Zbllżające-
go się wroga w porę dostrzegli polsry
ry cerze spożywający poranny posi-
lek. Zdoła]i ubrać zbroje, pochwycić
or ęż i zająć p ozycje obrorrrre na skra-
ju miasta. Liczba i uzbrojenie Pola-
ków musiĄ zaskoczl napasfuików,
gdy ż zr e zy gnow all z dalsz ego natar -

cia, zawrócili do swych wierzchow-
ców i zaczęli pospieszny odwrót.

W śIad za wrogiem ruszyła jazda
polska, pozostawiając wtyle piecho-
tę, która nie był aw starie nadąĘć za
pędzącymi do przodu jeźdźcami.
W pogoni za wrogiem Polacy zasto-
sowali taktykę, jaka skłoniła nieldó-
rych badaczy do poglądu, że brała
w niej udziałjazda tatarska. Z szete-
gów polskich wysuwali się bowiem
do przodu lekko zbrojń jeżdżcy,l<tó-
rzyw biegu razili uciekających strza-
łami z fuków, ptzez co,,gwahowanie
znacznąEczbę nakładli trupa". Gdy
Krzyżacy zawracali, aby podjąć wat-
kę z łucznikami, ci wyco$.wali się,
puszczając przodem lepiej uzbrojo-
nychtowar4nzy.

Pogoń kwała do momenĘ w któ-
rym l{rzyżacy dotarli do wzgórza
w pobliżu wsi Wilcze (zwanej wów-
czas MĄm Łąskiem). Ustawili się na
nim w szyku bojowyn, oczekuj ąc na
przeciwnika. P olaq oto czyh w zgór ze
i również zajęli pozycje bojowe. Bi-
twa została przeprowadzona w bar-
dzo §powy dla średniowiecznej Eu-
ropy sposób, Obie armie ustawione
były w tzw. płot: rycerze stali obok
siebie w odstępach równych długo-
ści kopii. Za nimi stawaliich giermko-
wie. Następnie walczący z obu stron
zbliżali się stępa lub truchtem do
przeciwnika. Bitwa składała się z wie-
lu bezpośrednich pojedynków ry-
cerskich, bardzo przypominając
starcia na turniejach.

Starcie pod Koronowem poprze-
dził pojed;,nek walczącego w szere-
gach krzy żackich Ślązaka Konrada
Nimpcza i Polaka Jana Szczyckiego
herbu Doliwa, Zwycięstwo tego
ostatniego dodało otuchy słabszyrn
liczebnie rycerzom polskim. Zmąa-
nia na polu bitewnym kilkakrotnie
przer},wano. Walczący z obu stron
podczas tych przerw raczyli się wi-
nem, a nawet wzajemnie odwiedzali.
Przerwy w boju wykorzystywano też
na zniesienie z pola bitrły rannych
towarzyszy. Momentem przełomo-

rłlłn bitwy stał się pojedyrrek Jana
Naszana z Ostrowic, herbu Topór,
z chorążymkrzyżacl<lm, Polski ry-
cerz,zwŃwszy z konia przeciwnika,
porwał chorągiew wroga i okręciłją
wokół swego siodła. Utrata znaku
bojowego w1.,wołała najpierw zmie-
szanie, a następnie popłoch w szere-
gach krzyżackich. Hufce nieprzyja-
ciół szybko zostały rozproszone,
a ścigająry niedobitki Polacy ,,częścią
pomordowali, częścią pobrali w nie-
wolę i zupełne nad nimi odnieśli
zwycięstwo".

Jan Dugosz porównl.wał w swej
kronice to zwfcięstwo z wiktorią
grunwaldzĘ. Pisał z emfazą: 

"U 
wo-

jowników świadomych boju watka ta
i odniesionywniej Ęumf zawiększe
nierównie i świetniejsze uchodzily,
niż poprzednia walna pod Grunwal-
dem bitwa w dzień Rozesłania Apo-
stołów z Kr zy żirkafiri stocz ona".

Kronikarz oddawał raczej hołd
kunsztowi potykających się rycerzy
i ich wierności rycerskiemu rzemio-
sfu niż znaczeniu politycznemu zrł.y-
cięstwa. Ifilka zdari dalej sam zresz-
tą tłumaczył, że ,,a lubo wygrana
pod Koronowem była rzeczywiście
mniejszą niż pod Grunwaldem,
wszelako ze względu na niebezpie-
czeństwo, wytrwał ość i zapat walczą-
cych, można ją wyżej kłaść nad grun-
waldzką".

Sukces ten miał jednak bardzo
ważne znaczenie propagandowe.
Pierwszy raz od Grunwaldu Polacy
osiąnęli wy,azną przewagę w polu.
Do niewoli dostał się kwiatrycerstwa
walczącego po stronie zakonu. Poj-
many został sam dowódca krzyżacki
Michał Kuchmeister, rycerze Korrrad
Nimppz i Konr3d Erkinger, wielu
dworzan króIa węgierskiego Zyg-
munla Luksemburczyka i rycerzy
z różnych krajów niemieckich. Pola-
cy zdobyli znaczną ilość koni, uzbro-
jenia i kosztowności. Nic dzirł,nego,
że zwycięstwo to bardzo ucieszyło .

+Herby rycerzy
polskich,
Odlewej
Doliwa,Topór
(Jana
Szczyckieao
iJanaNaszana
- uczestników
bitwy pod
Koronowem),
Leliwa, Bogońa
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Rycerz Naszan.
Toporczykze
zdobyczną cho-
rąqwią(więk-
szą) zakonu.
Whełmie grand
bacinet z zasło-
nątypupsi
pysk,w zbroi
pĘtowej.Wt
doczny kirys
na dublecie.
Młotbojowy
zwiesza się z
przeguburęki,
upasamizery-
kordia tarczo-
wa. Tarcza
z herbem Topór,
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Francuski ry-
cerz, gość za-
konuw helmie
typu grand ba-
cinet z zasłoną
(psi p:tsk) z pió-
ropusżem.
Zbrojapłytowa
na kolczudze.

',Miecz Ępu po-
łudniowoeuro-
pejskiego, koń-
czysĘt, Szata
herbowaĘlpu
huątte.

i+Goście zakonu
,::j..-.. ardzo ważną rolę w utrzymaniu mili-

i: .;:= tarnej, ekonomicznej i politycznej po-
j. ...:] zycji państwa krzyżackiego odgrywali
rycerze - goście, przybywający do prus z ca-

łej Europy, Pchała ich tu chęć zdobycia chwa-

ły rycerskiej w walce z niewiernymi i (w dal-

szej perspektywie) chwały nieba. Tradycyjny

kierunek krucjatowy, czyli wyprawa do Ziemi

Świętej, mimo że ciągle mówiono o nowej

krucjacie, nie wchodzila w grę. Zakon krzy-

źacki, wychodząc naprzeciw popytowi na

krucjatowe laury, stworzyl bardzo sprawnie

działający system werbunku rycerstwa do
udziału w wyprawach przeciwko ,,niewier-
nym". Ekwiwalentem Palestyny stały się Pru-

sy i (później) Litwa. Krzyżacy proponowali
przybyszom pelen pakiet uslug. Poza obo-
wiązkową wyprawą przeciwko,,poganom"
(warto pamiętać, że Litwa w 1386 roku

przyjęła chrzest, a licznie zamieszkująca
wielkie księstwo ludność ruska od wieków
praktykowala chrześcijaństwo w rycie

wschodnim) przewidziano wszystkie rozryw-

ki, do których przywykli rycerze krucjatowi

w domu. Organizowano Wystawne uczty, nie

zabrakło też turniejów i polowań. W zamian

zakon otrzymywał żywą gotówkę, goście mu-

sieli częściowo pokryć koszty swego pobytu.

Nie bez znaczenia był również militarny
wkład rycerzy świeckich w wyprawy wojen-

ne. Niejako przy okazji zakonowi udawało się
podtrzymywać w Europie Zachodniej sens

swe8o istnienia.,,Krucjatami" dowodzono,
że jeszcze w tej części kontynentu są poga-

nie, których trzeba nawracać mieczem. Z tym
przekonaniem rycerstwo biorące udział w

krzyżackich krucjatach miało wracać do

swych zamków. A interes kręcil się dalej.
Pomoc militarna byla zakonowi szczególnie
potrzebna po grunwaldzkiej hekatombie. Ale
ta spektakularna klęska, w której polożylo
glowę wielu gości, oraz zręczna polityka Ja-
giełly (rycerskie, chrześcijańskie obejście się
z zagranicznymijeńcami), sprawily, że coraz

trudniej byto znaleźć chętnych do walki pod

chorągwiamizczamymkrzyżem. -rj.

Ę}",ą

iArsenal minionych wieków

= = abrewpOzOrOmtOnie
ą ą _: pĘbica była najbardziei

rozpowszechnionym
hełmem w okresie wielkiej wojny

z zakonem knyżackim, ale kapalin,
Używany byl zarówno przez
plebejskich piechurów, jak też
rycerzy.

KAPAL|N PRZ=D PRzYŁEtcĄ
Spisy arsenalów, zarówno krzyżac-

kich, jak i polskich, wskazuią, że §ta-
ncwił znaczny procent zmagazyno-

MlcHAŁ MAcKlEwlcz
wanych ochron głowy. W spisie
z 1404 roku sporządzonym w Mal
borku występuje 465 hełmów,

wśród nich aż 248 ltapalinów. Także
w Gdańsku w 1407 roku wśród

205 egzemplany osłOn gfowy zde-

cydowanie przeważały kapal iny.

Spis arsenału cechowego w Klako-
wie z 1 Ą27 r. stwierdzal,
że powinno w nim §p0cżywać '169

hełmóE w tym 1/+5 kapalinów.

Kapalin miał kształt metalowego ka-
pelusza, z opuszczonym szerokim

otaz płaskim tondem. Wykuwano go

bądź z jednego kęsa żelaza, bądź
też z kilku nitowanych btach stalo- ,

urych nadających mu ksztaft koliste-
go dzwonu z rondem. 0puszaając
stopniowo rondo ku dołowi zapew-

niano lepszą ochronę twarzy. Cza-
sem w szerokim rondzie wycinano

otwory wzrokowe.
Często kapaliny zaopatrywano
w podbródek i noszono na kapturze
lub kolcrym czepcu, Wnętneowego
hełmu wyposażołt€ było W Wrściółkę
i podpinkę, Tani i latwy w produkcji

heln stanowił całkiem skuteczną
ochronę głowy, był używany aż
po schyłek średniowiecza, a jego na-

stępcą okazał się renesansowy mo-

rion,

0bok kapalinów używano teź
łebek-szłomów; byl to hełm typu
otwańego o stożkowatym kształcie,

wykonany z jednego kęsa żelaza,
mial doczepiony czepiec kolczy.

Byl końcowym produktem

w rozwcju hełnów stożkowatyeh.
Elita óWczesnego ryce§twa
przywdziewala przyłbice, czyl i

hełmy z ruchomą osłoną twarzy,

chroniące calą głowę.

OD PtATÓW DO PLYT

Część szeregowych rycerzy

walczących pod Grunwaldem
i Koronowem używała zbroi zwanej
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Bitwa rrrcz;rn
,furniej rycerski

Władysława Jagiełłę. Zwiastunowi
wiktorii zaklice z korzkwi lc óIkazaL
wlpłacić 5oo grz},łrrien srebra. Naza-
jufuz po bitwie ciała zabĘch pocho-
wano po nabożeństwie z wsze]kimi
honorami. tz października woj ska
polskie rrrszyły z Koronowa do Byd-
goszczy. Tam zrłycięscy rycerze po-
dzielili między siebie łupy wojenne.
apo trzech dniach hufce polskie wraz
z łupami i jeńcami stanęĘ przed kró-
Iem w ]nowrocławiu. Ten wydał na
cześć zwycięzców i zwyciężonych
uroczystą wieczerzę, podczas której
hojnie wynagrodził swoich podda-
nych. Następnego dnia lcól darowa1
wolność jeńcom. Zapewne chciał §.rn
gestem zjednać sobie rycerzy przy-
byłych na wezwanie zakonu i przeko -

nać o słuszności swojego postępowa-
nia wobec Krzyżaków oraz ich wiaro -

łomstwie. W zamian Krzyżacy mieli
wypuścić na wolność pojmane pol-
skie załogi zamkówpruskich. Jedprie
Michał Kiichmeister pozostał w nie-
woli i został odstawiony w kajdarrach
do zamku w Chęcinach,

Niestety zwycięstwo nie zostało
wyzyskane politycznie. Co gorsza,
dowódca zamku tucholskiego Ja-
nusz Brzozogłowy, poinformowany
o rzekomej klęsce Polaków, poddał
rr października twierdzę za cenę
opuszczeniajej z bronią. Jedynym
efektem sukcesu było uspokojenie
niepewnej sy tuacji na pograniczu.
Rozbicie i wyeliminowanie z walki
około fuzeciej części sił, jakimi dyspo-
nował nieprzyjaciel, ograniczyło jego
akt}vmość militarną i oddało inicja-
tywę ponownie w ręce wojsk pol-
skich. -Krzysztof MiktLkki

KoRoNoWo
141o

Koronowo

do Byd8oSZczy

Szkic
sytuacyjny
działań obu armii
przed bitwą

Armia klzyżacka dowodzona plzez
Wójta Nowej Marchii Michala
KtchmeiStera wyruSZyła Spod oble
8anej TuchoIi na wypraWę lupieżCżą
- IejZę. Celem mjaIo byc Strate8iCZnie
połOżone, ale Słabo ufort}.fikowane
KoIonoWo. Ran0 10 paZdZiernika
WOjSko ZatIZyma}o Się pIZed miaStem
[1l W celu zdobycia pr7epIaWy
na Brdzie. Część lycerzy wspięła
się na Górę Łokietka w Celu IoZpoZ-
nania pozycji 0ŁlrońCów [2], 0kaZa10
Się, że zalo8a mjaStajeSt liCZniejSZa
i SilniejsZa niż prZewidlvano.
KuchmeiSteI ZIeZy8nswal więC
z ryZykowne80 Starcia i zarządZ1]
BdwIót,

TymczaSem lycerstwo polSkie Z8ru-
powane w pobl'żu opacIWa CySterSoW
[3l żOSialo żaalaImowane o nadcią
Sających KrzyzakaCn i wyuSZVłO im
napIZeciw. Po SfoIsowaniu Brdy
Polacy dotarli do obsadzonej przez
piPchOLę [4| pIZepraWy mOSLowej
i Stanęli na trakcie wiodąCym do
TUcholi, PraWdopodobnie wSpietdni
w poCzątkowej fażie pIzez pieSZyCh
łuczników - zalogę miaSta, rozpoCZęli

Ars Enal,, [nińiońych, wieków
płat*mi,(kiry§ |gowykryty}::
Zbroja ta j*tognitłbm.pośrednim ,

,pomlędly.pancerzpm zb{tjnikowym'
{luskowym} a,kirpem plytowym,
Ftaty t*,oełłrona.iułorłia w kztałeie
kamizeli zbrojonei qędarni poziołno
lub pionowo ułoźon}eh folg czyli
płtek znaczlic więkz}ch ,

od zlrjników sta§zć8otypul rnlgi
litowano od §podu z poklyciem
skóryanlm lub l g,tubeitkanin!,
a 8lóWki flit6]WłW,oĘ,yly ni€Łietry ,

ornament. W państwie krzyżackim
lenny obowiązek drobnego
posiadacza ziemskiego zwal się
platendienst i wywodzi się

0d nażWytel Właś:rie zbrai,
§ównież nl królestwie polskim
prĘkary pi§ane inłormuią na*,
o obowiązku stawania na wezwanie
rlcęrzy 1vyekwipowanyeh,u ten typ
pancerza. Noszono je najczęściej
na'kolczudze lub'między nią a szatą
lvi€Ęchnią i uzup€łnjano, zwłasrcra
oddtugieJ polołvyXlVwieku,,
ptybwymi ochronami kończyn. :

W ezasacł wielkiej wojny rola tego
panceęa byłajuź o wiele frTniej§za
niź kiry§$ plyto{rego, a WBłW na t0,
miał}.niewątp|iwe łvady]* cŁoćĘ
czf§t§ odpadanie zbrojników, :

powoduJących ciągłe łaprawy.

łRekonstruk-
cjazbłol.

_ ] rycerza
z,XlV-XVw'

Z owycłt płat Wyk§ztałcilą §ię
w końcu zbroja plytowa, którei

, na}Waźni€i§zym elementem była
blacha chroniąca tuiów ryeerza
- kir}s. Uzupełniono go stalowymi
orhronami końcryn, Ten właśnie typ
byl naibardĄ rmpowszechnicn}
w początkach XV wieku.

l TARCZAJEŹDŹĆA
Tarcza kawalerzysty różniła się
znacznie 0d tąrcz piechntnych i to
ąróW§o k§ztałt§m, jak i Wietkoś{ią

W owym okresie dominowała
czworokątna tarćza. '

z zaokrąglonyrni narożnikami,
mająca charakterystyczne wycięcie
na kopię" Bo Jej rawieśzenlł §łużyły
rzemienile pasy umoc0wafl e

f ! łX*:*le 
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budynki gospodarcze mieSZcZące Stajnie,
obcTy, mieSżkania dla bIaci służebnyCh,
maga7vnV 7v-trnoSCi i IlZbrDjerlia

Zanrefl< krzyżaekfl w eałuehowie
\i'y btłclatv any ly lalach 1,z 2c - j 367 stanowił tu ażne o gniw a ltlńcttc]ltt twierdz strzeg ąclch graniq, z Polską. Byt tez .jedną
: najlt,ięk5z._1lę]1 \u{tro\yr!i ',l pali.stwie zcłkontlytll. Składał sie z czterech oddzielanych od siebie fostllni członótv: zamku wysokiego
łlętlc;ceg tl siedzibą Ł;c riy,t:ll.rlt, cz_vli kilkunasttL Łlraci Ątcerz!, oraz z trzech przeclzałn.czy pełniącYcil funkcje obronne, g ospodąrcze
i i<clmtłnikąc),,.inł

0 25 m

-H'

aF

na WeWnętrZBej 00WierZcl,ifi i,

Taką właśnie tarczą posługiwał się
Władysiaw J aglełro Wychodziły
z użvcia naioniast tarcze
0 ksitaf.ie tlóikafa
f ói^J,l0ramien nego, pov,rsrechne

w czasie bitv,y 0c§ PłOWCami.
Tałcze si:orządzano z drewnlanych,
prawdopodobnie lisewyci:,
deszczułek , obijano skórą bądź
Ohleiano pjatami lnranego piótna.
Wewnąirz ukiadano czasarni
zwlerzęce §clęgna, fiiające
zapewniać iepszą wytrzymaic§ć
i elastyczncśc POla tarcz pokrywaty

wizerunki herborrye.

MAZ§W|E§K§€ pĄwĘz§

W ciągu caiego średniowiecza dużą

odmiennością w uzbrojeniu,
\Ą/ stosunkU do pozostałych polskich

zi€m, odznaczało się Mazowsze.
Zaznaczyły się tu wytaźnie wpiywy
bałtyjskle i rusxie. Dominował
pancerz lameikOWy. Wykonywano go

z płytek żelaznych (owe larnelki),
najczęściej zachodzących na 5iebie
krawędziami pionowyrni, trłorzących
charakterystyczne poziorne pasy
- se8menty, Zbrojniki nie były
§iiowane z podkładem, tak jak miało
t0 miejsce w pancerżach łuskowych,
ate łączyły 5ię za pomocą wiązań
rzemieniem lub druteln
plzevłlekanym przez otworki
w narożnikach ptytek.

Uzupeinieniem uzbrojenia
ochrOnnego bywał najczęściej

otv/arty helm StOżkoWy o!"az

talcza ZWaRa pawężBm. Tarcz€ te
wkroczyły na arenę dzlejr;wą
w poczatkach Xlll wieku we

Włoszecli (nazwa wywodzi się
0d miasta Pawił) r uzywane byly
przez piechotę. Rozpowszechniły się
w wieku XlV w calei Europie.
Mazowieckie rycerstwo stosOvilało

małe pawęźe jazdy (pawężki),

zapożyczone od ludów bałtyjskich
- przede W§Zy§tkim Prusdw.
Podobnie iak innd tarcze
§p0ruądżano ię z drevJna i skóry,
miały prostokątny kształt oraz
charakterystycZny Występ
p*ebiegający pionOWo Wzdluż §si
§yrneirii, rozseerzający się niekiedy
ku dołowi. Występ ten siużyt

prawdOpodobnie lepszej ochronie
ręki walczącego i wzmacnial
0dpOrnOść na ciosy. Wysr:kość
oviei tafcży §ięgała 80 cm,
Znacznie większych rozmiarów
pawęży używali wówczas piechurzy
W całej niemal Europie, a zwłaszcza
cze§qY hu§yci, Tarcie te, zwane
w ówczesnych przekazach grosse
pavese, dochodziły do 1 30 cm
długośei. W przeciwieństwie
do ciężkozbrojnego rycsrza
polskiego bądź krzyzackiego
ieździec mazowiecki używal
zamiast kopii lżejszej włóczni.

KŃclEŃ, §AozlAK
l MAczuGA

Na obrazie Woiciecha Kosraka

Fi$
#.- =s,

Wieża ]atlynOWa



|osoby dramatu
sĘDzlWóJ z osTRoRoGA

(osTRoRóG) HERBU NAtĘcz
Wojewoda poznański od października

1406 d0 1411 roku. W latach 1426 -
1432 był starostą brzesko-kujawskim,
a następnie starostą generalnym Wielko-
polski. Jeden z najbliźszych doradców kró-
la Władyslawa Jagiełly ijego następcy
Wladysława Warneńczyka. Miarą zaufan ia,

|aką się cieszył, było włączenie go do gro-

na ośmiu doradcóW którzy tworzyli sztab
królewski w czasie wielkiej wojny z zako-

nem. W bitwie grunwaldzkiej dowodzil
własną chorągwią. Stał na czele rycerstwa
wielkopolskiego, które w listopadzie 1410
roku pustoszylo pomorskie pogranicze pol-
sko,krzyźackie, W 1413 roku uczestniczyt
w zawarciu unii polsko-|itewskiej w Horo-

dle, Krółowi słuźył nie tylko na polu bitwy,

ale również na dyplomatycznych salonach.
W 1420 roku był czlonkiem poselstwa,

które reprezentowało Polskę podczas pro-

cesu polsko-krzyźackiego rve Wrocłalviu.
Wtym umym roku orowadz 

]skomo]1ko

1409 - 1411 walczył we wszystkich
ważniejszych konfl iktach swoich czasóvl.
W 1 424 roku dowodził pięciotysięcznym
kontyngentem, który posiłkował cesarza
Zygmunta Luksemburczyka w walce z hu-

sytami. Byl jednym z dowódców w wojnie
ze zbuntowanym pretendentem do tronu
l itewskiego Świdrygiełlą, Wladysław Ja-

wane rokowania z margrabią brandenbur-
skim Fryderykiem, które doprowadzily do
zawarcia sojuszu antykrzyżackiego. Wielo-
krotnie posłował też do książąt Pomorza
Zachodniego i Krzyżaków. W 1 438 roku,
wspólnie z wojewodą krakowskim Janem
z I ęczyna, dowodził wyprawą wojen ną,

która bez powodzenia próbowala zainsta-
lować na czeskim tronie królewicza kazi-
mierza. W 1440 roku uczestniczył w po-

chodzie Wladyslawa Warneńczyka po ko-

"::,u:**::nn"il-,ool l:n: 
-:,

giełlo powierzał mu również delikatne
misje dyplomatyczne - w 1416 r. Piotr
posłovlał do Brabantu, aby ,,obejrzeć"
Elżbietę, vidowe po miejscowym księciu,
kandydatkę na trzecią źonę poIskiego
monarchy, Zmarl przed 143B rokiem. -r,r.

ploTR z NlEDźwlEDzlA (NlEDź-
WlEcKl) HERBU STARYKoŃ

Marszałek dworu króla Władysława Ja-
giełły w latach 1410 - 1419,kraiczy
(1414- 1423) istolnik krakowski (od

1433), Jeden z najbardziej doświadczo-
nych polskich dowódców. 0prócz udziału
- -:|*o -:1::: 

ilin:::, 
.' 

]i":n

MlcHAŁ KUcHMElsTER
VON STERNBERG

Urodził się ok. 1 370 roku na Śląsku.
W młodym wieku wstąpił do Zakonu Naj-
świętszej Marii Panny. Pierwsza wzmianka
o jego obecności w Prusach pochodzi
z 1396 roku. Służbę rozpocząl w Bałdze,
która była wówczas jedną z baz wypado-
wych do rejz na Litwę. W 1397 roku został
komturem zamku w Rhein (Ryn), w 1399
i 1402 pełnił funkcję pflegera (prokurato-

ra, czyli zarządcy) w Rastenburgu (Kętrzy-

nie). W 1400 roku został szafarzem elblą-
skim, a rok później powrócił do Bałgi. Tam
poznał ówczesnego komtura i przyszłego

wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena.
W 1402 roku został wielkim szafarzem
i kierował gospodarką państwa zakonne-
go.Przez dwa lata byl wójtem Zmudzi,
a po objęciu przywództwa zakonu przez
von Jungingena, w marcu 1 41 0 roku,

zostałwójtem Nowej Marchii. Dowodził jej

obroną podczas wojny w latach 1409
- 1411 i prowadził wypady na Kujawy.

W czasie bitwy pod Koronowem dostał się
do polskiej niewoli. Zwolniony po podpisa-
niu pokoju toruńskiego w 141 1 roku, po-

wrócił do Malborka i objąl urząd wielkiego
marszalka zakonu.W 1412 roku przewod-
niczył delegacji krzyżackiej podczas sądu
polubownego w Budzie, który potwierdził

ustalenia pokoju toruńskiego. Niezadowo-
lony z wyroku wielki mistrz Henryk von

Plauen oskarżył go 0 nieprzestrzeganie in-

strukcji. Ktichmeister był prowodyrem spi-
sku wśród dostojników zakonu, którzy
w 1413 roku odsunęll od władzy wojowni-
cże80 von Plauena, i w styczniu 1414roku
został nowym wielkim mistrzem. Jako
glowa zakonu wyraźnie złagodził politykę
wewnętrzną: zezwoIil cztonkom pruskiego
Towarzystwa Jaszczurcze80 na powrót

do kraju, przywrócił usunięte przez von

Plauena rady miejskie i obiecal ukrócić
nadużycia urzędników zakonnych. Nie za-
pobiegł jednak nowemu konfliktowi z Pol-
ską. Tak zwana wojna głodowa w 1Ą14 ro-

ku jemu wlaśnie zawdzięcza swoją nazwę.
Zna|ąc możl iwości państwa krzyżackiego,
nakazal ograniczyć obronę do umocnio-
nych miast i zamków oraz utrudniac
Polakom pochód przez niszczenie plonów

i młynów wodnych. Jednocześnie wyslal
rozpaczliwy list do papieża Jana XXlll,
aby powstrzymal Władysława Jagiellę
przed całkowi ym zniszczeniem zakonu.
Pokojowy kurs Michala Kiichmeistra
nie dał jednak oczekiwanych rezultatów.
Nie mogąc zapobiec kolejnej wojnie z Pol-
ską, w marcu 1422 roku złożył rezygnację
z urzędu. Zmarł 1 5 grudnia 1423 roku
i został pochowany w kaplicy św Anny
na zamku w Malborku. -a.b

,Arsenal
,,Bitwa pod §runwaldem", który'
mOż€ nie iest tak eksprcsyjny jak
dzieło Matejki, ale z pewnością
wierniejszy realiom epoki, widać
polskiego rycerza składającego
się do ciosu straszliwą bronią. To

kiścień, czyli bojowy bicz składający
się r krótkiego drewnianego tnonu
(do 1 m) i zawieszonei na nim

za pomocą lańcucha metalowej
kuli z kolcami. Broń ta
rozpowszechniła się w późnym

średniowieczu za sprawą husytów.
Do przebijania płytowych zbroi
służylz kolei nadEiak, czyli mlotćk
rycerski, Z jednej strony żeleźce

wieków
nadziaka miało tępe zakończenie,
z drugiej w formle {na§ywn€go;

wydłużonego ko|ca. Cała broń

Ęła z żelaza imiala oŁoło

0wczesna piechota stosowała m.in.

moĘensterny, zwane też gwiazdą
zaranną, Była t0 broń obuchowa
w postaci maczugi nabijanej
żelaznymi ćwiekami, gwożdziami
ipittścieniami. ,

-Michal Mackiewicz

łMaczqgi
i kiścienle"z.TFw,
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zam}rórr i miast w południowej czę-
ści Pomorza Gdańskiego, W t}T n ce-
lu trr >to5orr a} Iist do mieszczan
z o}cęgórr, rucholskiego i chojnickie-
go, rrzrrrając ich do wierności wobec
polskiego rrładcy i wygnania załóg
krz_r żac l.lch. Rórłmież wllcuszczeni
na rroho s ć zaciężni kr zy żaccy r oz -

głaszali rl Tucholi wieści o dobrej wo-
li Wlad1 słalta Jagiełły i shrszności j e-
go pretensii, Król przeniós} swoją sie-
dzibę z inorrrocławia do Bydgoszczy
i tutaj zaczął gromadzić wojska nie-
zbędne do lrlprawynaPomorze. Na
Kujarq przr-b1,lo wkrótce rycerstvvo
wielkop o1skie i kuj awskie, ]^/zmoc -

nione lz chorągwiami nadworn},T ni,
przyprorradzonymi przez Piotra
Szafranca, Jl:.ż zB pażdziernika woj-
ska te rr_r ltsn l_r rł kierunku swiecia.
Po spustoszeniu okolic tego miasta
Polac_r skierorvali się do Tucho]i,
gdzie doszło do wa]ki z załogąkrzy-
żacką. S zafi,aniec wysłał przodem
oddzia] 6oo strzelców, ktorzy mieli
wywabic Krz1 żaków zza rrrllrow
obronnrch. Gd1 podstęp się udał,
a rycerze zakonni dotarli w pościgu
do miejsca zasadzki, uderzyły na
nich głórr ne si1l-polskie. W pościgu
zgsnęła znaczna liczba nieprzyj aciół,
do niewoli polskiej dosta1o się też kil-
ku dowódĆólv zaciężnych ze Śląska
i Czech. Po}akom udało się zająć
obóz i tabo4,lo,n źackie rozlokowa-
ne pod Tucholą. Z jeńcami i łupami,
ale znówbez porraźniejszego suk-
cesu operaqjnego, ar-rnia polska za-
częła odł-rót lr kierunku Krajny.
Władysław Jagiełło próbowal jeszcze
interweniować i zachęcić Wielkopo-
lan do konĘłruowania ofensyrły, ale
słotna jesień zmusiła go do zaniecha-
niatychplarrów. Jeńcow których do-

prowadzono ponownie przed jego
ob]icze w Inowrocławiu, podobnie
jak wcześniej, kazał puścić wolno.
Walki na pograniczu pomorsko-ku-
jawskim wygasl1 oslalecznie na po-
czątku grudnia r4ro roku. Wówczas
to komtur tucholski dokonał wypa-
du na Koronowo, które zajął i spalił,
po cz}.Tn \ĄTcofał się do Tucholi.

Główną areną walk łv ostatnie fa-
zie wojny stała się ziemia chehnńska.
W rękach polskich pozostau,al1, tu
zamki rv Radzlniu, Brodrric1, i Tot-u-

niu. Wybran1- 9 listopada r4lo roku
na lvielkiego mistlza Henrl-k von
Plauen ruszył na czele slvoich od-
dzialow do ziemi chełmńskiej, gdzie
wcześniej operowały juź posiłkowe
oddziaĘ inflarrcke. Ti-r Krzyżary pró-
bowali zdobyć zamek w Radzyniu,
ale po nieudanym szturmie na
przedzamcze zwinęl-i oblężenie i ru-
szyii w kierunku Torunia.

T}łrrczasem Infl antczycy, których
bazą był zamek w Golubiu, dokony-
wali częsĘchwlpadówdo ziemi do-
brzyńskiej, bronionej pr zez załogi
polskie stacjonujące w nadwiślań-
skich Bobrownikach i Rypinie. Do-
wódca oddziałow polskich w ziemi
dobrzyńskiej Dobieslaw Puchała za-
atakował Golub z8 listopada. Polacy
zastosowa]i tam taktykę podobną jak
pod Tucholą. Wojska zakonne zosta-
ły wywabione z zamku, wciągnięte
w putapkę i rozbite. Pod względem
Iiczby biorących udział w §ryn starciu
bitwa pod Golubiem była trzecią w
całej wojnie po Grrrnwaldzie i Koro-
nowie. Pojmanych jeńców odstawio-
no do króla rezydującego wówczas
w Brześciu Kujawskim, a ten znów
wszystkich uwolrrił.

Było to może związane z chęcią
poprawienia atmosfery wokół r oz -

poczętych z6 listopada na Kępie Ba-
zarowej pod Ton_uriem negocjacji ro-
zejmowl ch. Madcę polskiego repre-

zentował w nich piotr szafraniec.
Ostatecznie na pobliskim zamku
w Nieszawie zawarto rozejm, który
miał obowiązywać od r4 grudnia
r4ro roku do rl stycznia r4lr roku.
Zarn\<t W zy żackie poz ostaj ące w rę -

kach polskich (Radzyń, Brodnica, To-

ruń i Nieszawa) miały zostać odblo-
kowane, i edynie załodze toruńskiej
nie pozwolono na uzupełnianie za-
pasów. Obie strony zaczęły groma-
dzić siły w pobliżu granicy. Najpierw
jednak przedłużono rozejm do
14 st1 cznia, Potem doszło do kilku
drobnl-ch starć przygranicznych.
Krzr,żac.r dokonal.i z GolLrbia lłlipa-
du do ziemi dobrzyńskiej, a Janusz
Brzozoglorły przeprawił się z Byd-
goszczy do ziemi cheknńskiej i spod
Torunia zabrał konie należące do
wielkiego mistrza i jego zaciężnych.

18 stycznia do oddziałowWłady-
sława Jagie}ły doiączyły we Włocław-
ku wojska litewskie przlprowadzo-
ne przez Witolda. Obaj władcy skła-
niali się jednak do ugody. Niepokoiła
ich dl-wersja Zlgmunta Luksembur-
skiego na południu i brak dostatecz-
nych sił, z którymi mogiiby się po-
kusić o ostateczne rozbicie armii
krzyżackiej. Również wielki mistrz
zdawał sobie sprawę z bardzo trud-
nej sltuacji gospodarczej swego pań-
stwa. Wobectego powrócono do ro-
kowań, a rozejm na Kępie Bazaro-
wej był ółT rkrotnie przedłużany. Ne-
gocjacje byłytrudne, a posłowie obu
stron wielokrotnie pokonl,wali dro-
gę miedzy Raciążkiem, głórł,ną kwa-
terą JagieĘ i Witolda, Kępą Bazaro-
wą, gdzie przebywali głórłmi negocja-
torzy obu słron, i Toruniem, gdzie
stacjonował wielki mistrz Henryk
vonPlauen.

Ostatecznie r iutego r4rr roku do-
szło do zawarcia pokoju, nazwanego
później I pokojem toruńskim (w od-
różńeniu od drugiego pokoju zawar- '

j ładysław Jagiełło
: i, chciał wykorzystać

zwycięsrwo koronow-
:.= skie dla odzyskania

+Krzyżacki
zamek
w Golubiu-
-Dobrzyniu
(z póżnieiszą
nadbudową).
Wojska zakonne
zostały
wywabione
z zamkuprzez
Polaków,
wciągnięte
w pułapkę
i rozbite. Bitwa
pod Golubiem
podwzględem
liczby biorących
udziałw starciu
była trzecią
w całej wojnie
po Grunwaldzie
ikoronowie.
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Schyłek dzialanzv*§łrzła3,łPj i I pokój torński
tego v/ tym samym mieście
w 7466 roku). Akty pokoju zo-
stĄ tystawione osobno w To-
runiu przez Madysława Jagieł-
łę, Witolda oraz wielkiego mi-

strza. Lit\-va otrzymywała
Zmudż. ale lylko na czas życia
Witolda. a do Polski bez ograni-
czeń czasowych wracala ziemia
dobrzyńska. Obie strony miały

zwolnić wszystkich jeńców
wziętych do niewoli podczas
dzia}ań woienn_r ch. ZLie8orr ie
uzyskali prawo do porrrotu do
srvychdóbriamnestię. Do§ c4 -

ale ujarłłlila bardzo gięboki kryzys
mi]itam- zakonu. Po zbardony swych
zapasórr finansorrr-ch 1posiłków z te-
,,en - R-zesn nie b1 ł w slanie przeciw-
starrjc sie rr otlvaĄ,rn polu airnii pol-
sko-Litełr sldej,

\iepewny rozejm trwał do t4zz
roku, gdy konflikt zbrojny wybuchł
na nowo. Działania wojenne toczyły
się głównie w ziemi chelmińskiej,
klóra zosla]a doszczętrrie zniszczona.
Największpn sukcesem Polaków by-
ło zdobycie w sierpniu miasta i zam-
ku w Golubiu. Zawarty z7 września
t 4zz r ol<l nad Jeziorem Mehreńskim
w pobliżu Radzynia Chełmińskiego
kolejny pokój polsko -litewsko -krzy-
żacki stanowił, że zakon odda polsce
kujawskie posiadłości i ostatecznie
rezygnuje z prelensji do Żmudzi-
Gwarantami pokoju miały być stany
państwa krzyżackiego.

Po tej kampanii zakon, nękany
glębokim Ę z; sem ekonomicznlłn.
przestał być naj groźniej szym prze-
civ,rrikiem Polski i Littły. Wl,rriszcza-
jące wojny podkopały zaufanie pru-
skich poddanych do wielkiego mi-
strza i kazały im w następnych dzie-
sięcioleciach szukać poprarły swego
Iosu i szansyna tr,rra}y pokój pod rzą-
dami polsko-litewskich Jagiel]onów

-Krzvsztof Mikulski

ło to szczegó]nie członków
żwiązku Jaszczwczego z ziemi
chełmńskiej i biskupa warmń-
skiego, którzy opowiedzieli się
po stronie króla polskiego i po-
padli w niełaskę u von Plauena,
lalon mial qpłacic Po]sce nie-
bagatelrrą sumę 1oo tysięcy kop
gloszy praskichjako okup za
iencórr. Ałt pokoju zostal opie-
czetol\,any ze strony polskiej
przez rroj ewodę brzesko-ku-
jarl,_skiego Krzesława z Kościelca
i iro'i .r,ode inowrocławskiego
\iacieja z Łabiszyna oraz
miasta kui ailskie Inowrocław
i BLz....,- >:d I rC7Tld |atl.fikaCja
pokoju i rlrniala dokrunentów
miedzr stl.-L.nami nastąpiła ro
nrąja r ,rr roku rr obozie pod
zbulzonrrn zamklem w złotoń
na obszarze ziemi dobrzyńskiej,
ruedaleko Drwęry, która oddzie-
]a]a ziemie Kró]estwa Polskiego
od posiadłości zakonu.

-Krzysztof Mikulski

+krzyżackizamek
w Radzyniu
chełmińskim

Kolej ne ęĘf#śFff polsko-kr zyackie
Ę€=€Eą ierwszy pokój toruński
'"; ., 

-: przetrwał zaledwietrzy la-

^ 
" " ta. Jagiei}o i Witold dążyii

Ł do bezwarunkowej rezy-
gnacji zakonu z e Żmudzi or az uzy ska-
nia nabJtków teryĄorialnych w Prrr-
sach, ńelki mistrz zaś pałal żądzą re-
wanżu za grunwaldzką klęskę i nie
mógł się pogodzić z ufuatą Zmudzi, }ą-

czącej oba człony państwa zakonnego
w Prusach r InJlantach.

Program ekspansji Polski i Linr1,
określono podczas negocjacji pol-
sko-litewsko-krzyżackich rł, Raciąż -
ku na Kujawach w kwietrriu 1,414 ro-
ku. Władysław Jagiełło zażądał zwro-
tu Pomorza Gdańskiego, ziemi cheŁ
mńskiej i michalowskiej, Ę awskich
posiadłości zakonu z Nieszawą oraz
korekĘ granic Nowej Marchii, zwro-
tu nadgranicznych warowni w Drez-
denku i Santoku, Witold zaś oprócz
ostatecznej rezygrracji ze Zmudzi do-
magal się oddania puszczy jacwie-
skiej na pograniczu prusko-litew-
skim (na zachód od Wielkich Jezior
Mazurskich), Nowy wielki mistrz
krzyżacki Michał Kiichmeister godził
się tylko na zrzeczenie się Zmudzi
i utrwalenie ustaleń pokoju toruń-
skiego. Wojna była nieunik-Liona.

Rozpoczęli ją Polacy i Litwini la-
tem r4r4 roku, SĘ polsko-Iitewsko-

-rusko-tatarskie mogły liczyć nawet
4o tys. ludzi. Władysław Jagiełło nie
dążył do watnej bitwy, ale do spusto-
szenia ziemlczyżackich, co miało w1-
móc na wielkim misl17u prz,rjęcie
wspomnianych warunkól,Ą, p okoi Ll,

Polary i Li rwini pa]iLj 7d ob_\-\iai e 1r5] i
i miasta: Nidzicę. Kurz etrrdr. O1sztrrr.
Dobr,e \ 1 iasl o. BaJ,c/.r, o, rtziut'an]',

Opór, starrrJ im ciopiero l,tdzbark \\ al
mńs]ri, \ie mogac so zdob1 c. Jagieł-
ło skierortał sri-e rrojska rr kierunku
Króler,,ca, Tam do;zło do negoclacji
pokojorll,ch. Delegacja krzl.żacka
prz_r sl ala na po.ruJan- spl,zlłnierzo-
nl,ch, ale odrzucil je rł,ielki mistrz.
hirchmeistergral na zwlokę i nieprze-
liczył się. Podobniejak w r4ro roku
armię polsko-1itełvską z nastaniem
słotnej jesieni nękały głód i choroby.
Kró1 zarządził więc odrł,rót spod I{ró-
lewca. By-ć może dowiedzia} się też o
1czyżackich działaniach zaczepnych
w Krajnie i hujawach. Sprz;",nLierzeni
ruszyli ku Wiśle, po drodze paląc m.in.
Frombork. Oparł się im dopiero do-
brze ufor§{ikowany Kwidzyr. Kam-
pania w ziemi chełmińskiej róv,rrież
nie prz;.niosla sułcesóq nie udaJo się
zdobyć Brodnicy, Bratianu i Nowego
Miasta. r4 października zawarto ro-
zejm. Wojna z r4l4 roku nie przl.nio-
sła nabltków te4Ąorialnych Polsce,
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