
Wielka wojna z zakonem krzyżackim (1409-1411) 

1. Przyczyny wojny: 

a) Krzyżacy zaczęli rozpowszechniać w Europie Zachodniej nieprawdziwe informacje na temat 

Władysława Jagiełły i księcia Witolda (przekonywali, że mimo przyjęcia chrztu obaj władcy 

pozostali poganami), 

b) nadal trwały spory Polski i Litwy z Krzyżakami o sporne ziemie, takie jak np. Żmudź, której 

zwrotu żądali Litwini, 

c) w 1407 r. wielkim mistrzem krzyżackim został Ulrich von Jungingen, znany ze swej 

nieustępliwej postawy wobec Polski i Litwy, 

 

2. Przebieg: 

a) w sierpniu 1409 r. Ulrich von Jungingen wypowiedział wojnę Królestwu Polskiemu, 

b) przełom roku 1409/1410, kiedy obowiązywało zawieszenie broni, Jagiełło i Witold wykorzystali 

na opracowanie działań wojennych – ustalono m.in. że wojska polsko-litewskie połączą się z 

oddziałami ruskimi i tatarskimi pod Czerwieńskiem nad Wisłą, 

c) 15 lipca 1410 r. – bitwa pod Grunwaldem 

- talentem strategicznym wykazał się Władysław Jagiełło – wyczekał moment bitwy, obserwował 

przebieg walk z niewielkiego wzgórza, 

- na polach Grunwaldu poległ sam wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen, 

- straty:  

  strona krzyżacka   strona polsko-litewska 

  8 tys. zabitych    ok. 2-3 tys. zabitych 

  14 tys. pojmanych 

- o Grunwaldzie mówi się czasem jako o „niewykorzystanej wiktorii”, gdyż nie udało się 

zaskoczyć Krzyżaków szybkim dotarciem do Malborka (natarcie ruszyło dopiero 10 dni po 

bitwie, więc Krzyżacy zdołali przygotować obronę; poza tym z działań zbrojnych wycofał się 

książę Witold obawiający się wzrostu potęgi króla Polski Władysława Jagiełły), 

 

3. Skutki, czyli pokój toruński 1411 r.: 

a) zawarty został między Władysławem Jagiełłą a nowym wielkim mistrzem krzyżackim 

Henrykiem von Plauenem, 

b) do Polski włączono ziemię dobrzyńską, a Litwa odzyskała Żmudź, ale jedynie do końca życia 

Witolda, 

c) pokój ten nie był pełnym sukcesem dla żadnej ze stron, ale faktem było, że po Grunwaldzie 

Krzyżakom nie udało się już przywrócić swej dawnej świetności, 

 

4. Sobór w Konstancji a sprawa krzyżacka: 

a) sobór trwał w latach 1414-1418,  

b) polską delegację stanowili: arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, rycerz Zawisza Czarny oraz 

profesor prawa rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowic, 

c) największe zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Pawła Włodkowica, który w swej przemowie 

dowodził, że to Krzyżacy łamią zasady chrześcijaństwa, stosując do jej krzewienia przemoc 


