
Historia kl. VB   na  3.06   

 
        Notatkę przepisujemy lub drukujemy i wklejamy do zeszytu. W podręczniku czytamy ze str. 199- 205 

 

Temat : Wielka wojna polsko – krzyżacka. Bitwa pod Grunwaldem 1410. 

 

Państwo krzyżackie potegą 

Stolicą Krzyżaków, jak pamiętacie był Malbork. Rycerze zakonni wybudowali wiele zamków, 

kościołów, ponadto budowali młyny, gorzelnie, z których czerpali duże zyski. Ludność 

poddaną utrzymywali w poczuciu dyscypliny, surowo karali za nieprzestrzeganie prawa. 

Przyczyny wielkiej wojny z Krzyżakami 

- niezadowolenie Krzyżaków z wzmocnienia Polski Litwy poprzez zawarcie unii, 

- chęć odzyskania przez Polaków Pomorza Gdańskiego, a przez Litwę Żmudzi ( ziemie te 

rycerze zakonni nieprawnie zagarnęli). 

Przygotowania do wojny 1409-1411 

Obie strony zarządziły polowania by zgromadzić zapasy mięsa dla żołnierzy. Starano się 

pozyskać żołnierzy z innych państw do walki. 

Bitwa pod Grunwaldem 15 lipca 1410 

Był to kulminacyjny punkt wojny. Król Jagiełło maszerując wraz z wojskiem przeciwko 

Krzyżakom zatrzymał się u cystersów w Sulejowie. Po krótkim odpoczynku wyruszył w 

dalszą drogę. 

Do zbrojnego starcia doszło pod wsią Grunwald 15 lipca 1410r. Krzyżacy od samego rana 

czekali na walkę po środku pola. Wojsko polskie i litewskie stało w lesie, który zapewnił 

przyjemny chłód. Krzyżacy sprowokowali Jagiełłę do walki. Bitwa rozpoczęła się około 

południa i zakończyła się sukcesem wojsk Jagiełły.  

Oblężenie Malborka 

 Po bitwie Jagiełło udał się pod Malbork, który okazał się twierdzą nie do zdobycia. Wojsko 

było już wyczerpane i  nie ćwiczone w obleganiu. Jagiełło w tej sytuacji uznał, że obie strony 

muszą podpisać pokój.  

Pokój w Toruniu 1411r. 

 Pokój kończył wojnę i potwierdzał ustalone warunki. Postanowiono, że Krzyżacy zatrzymują 

Pomorze Gdańskie, a oddają Polsce ziemię dobrzyńską a Litwie Żmudź. 

Znaczenie bitwy grunwaldzkiej 

Bała to największa bitwa w średniowieczu, zwycięstwo Polaków i Litwinów pokazało, że 

Krzyżaków można pokonać. Przegrana Zakonu sprawiła, że przestali być potęgą. 

Bitwa pod Grunwaldem w dziełach 

 

J. Matejko namalował obraz ,,Bitwa pod Grunwaldem” 

H. Sienkiewicz opisał bitwę w powieści ,,Krzyżacy” 

Powstał film ,,Krzyżacy” w oparciu o powieść Sienkiewicza. 

  

 

 


