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Szanowni Państwo

Z przyjemnością oddajemy w Pań-
stwa ręce publikację poświęconą m.in. 
bitwie pod Grunwaldem, przygotowa-
niom, organizacji i uzbrojeniu wojsk 
oraz samej wizycie króla Władysława 
Jagiełły w Sulejowie. 

Materiały zawarte w publikacji popularnonaukowej zostały 
zaprezentowane przez mediewistów, wywodzących się z Uniwer-
sytetu Łódzkiego, podczas sesji popularnonaukowej w Sulejowie, 
zorganizowanej z okazji obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. 

Obchody 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w Sulejowie 
przebiegały na terenie zabytkowego Opactwa Cystersów, w miejscu 
gdzie przebywał król Władysław Jagiełło kierując się na Grunwald. 
Zdążające z królem Jagiełło pod Grunwald rycerstwo ostrzyło 
miecze na kolumnie portalu kościoła w Opactwie.

Autorzy niniejszej publikacji przybliżyli nam czas Wielkiej 
Wojny, przeanalizowali wydarzenia w kontekście historycznym, 
politycznym, batalistycznym i ułatwili w interesujący sposób 
poznanie średniowiecznej historii. 

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować Panu dr Jerzemu 
Augustyniakowi za pomoc w organizacji sesji popularnonaukowej.

Rocznica 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem jest okazją do 
głębokich przeżyć. Naszym narodowym obowiązkiem jest zachować  
pamięć zwycięstwa, w wyniku którego Polska stała się silnym 
i niezależnym państwem. 

Mam nadzieję, że publikacja popularnonaukowa wpłynie na 
podniesienie wiedzy o historii Polski, a Opactwo w Sulejowie, gdzie 
przebywał Władysław Jagiełło podążając na Grunwald, znów stanie 
się perłą kulturową i turystyczną województwa łódzkiego.

Zachęcam do miłej lektury oraz do wędrówki grunwaldzkim 
szlakiem.
      Stanisław Baryła
      Burmistrz Sulejowa
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Maria Magdalena Blombergowa

Obchody 500-lecia zwycięstwa 
pod Grunwaldem w świetle publikacji

Bitwa Grunwaldzka, jak mało które wydarzenie dziejowe 
polskie, doczekała się licznych publikacji. Wszystkie głoszą chwa-
łę zwycięstwa nad potęgą krzyżacką. Uroczyste obchody 500-lecia, 
które odbywały się w 1910 r. miały specjalną wymowę ze względu 
na sytuację polityczną Polski. Był to bowiem czas, gdy – jak głosi 
jedna z pieśni śpiewanych w patriotycznych domach – Ciężkiej nie-
woli dźwigaliśmy pęta, trzy sępy darły naszą Ojczyznę.

Polacy pozbawieni własnej państwowości, własnej administra-
cji, szkolnictwa, swobody rozwijania nauki, używania ojczystego ję-
zyka, jako patriotyczny obowiązek traktowali podtrzymywanie ducha 
narodowego. Ten obowiązek realizowano na różne sposoby. Powsta-
wały liczne, nie zawsze legalne gremia, tajne kółka i organizacje, któ-
re jako najważniejsze zadanie przyjmowały na siebie obowiązek przy-
pomnienia własnej narodowej kultury, dorobku naukowego, poznanie 
piękna ojczystego języka, tradycji i  ojczystych zakątków kraju. W celu 
kształtowania świadomości historycznej społeczeństwa i podnoszenia 
temperatury uczuć patriotycznych były organizowane uroczyste ob-
chody rocznic ważnych wydarzeń historycznych, np. 200-lecia odsie-
czy wiedeńskiej (1883), stulecia Konstytucji 3 maja (1891), powstania 
kościuszkowskiego (1894). Z wielkim rozmachem i uroczyście obcho-
dzono jubileusze twórców kultury, malarzy i pisarzy np. Jana Matejki, 
Henryka Sienkiewicza czy też Józefa Ignacego Kraszewskiego. Uro-
czystości te swoim zasięgiem przekraczały często granice zaborów, 
bowiem idea przypomnienia bohaterskich czynów, siły oręża pol-
skiego, wspaniałych osiągnięć naukowych i kulturalnych łączyła całe 
społeczeństwo ponad podziałami politycznymi.
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Bohaterskie czyny, ważne wydarzenia dziejowe były propa-
gowane również przez wystawy pamiątek narodowych, które orga-
nizowały duże miasta: Warszawa, Kraków, Lwów, Kalisz, a także 
mniejsze: Łomża, Włocławek, Sieradz i inne. Eksponowano na nich 
dzieła sztuki, dokumenty rodzinne, zabytki kultur ludowych i staro-
żytności pradziejowych. Właściwe cele tych wystaw kryły się zwy-
kle za praktyczną zasłoną. Akcentowano zwykle cel charytatywny 
ekspozycji, by odwrócić uwagę władz zaborczych od jej pamiątko-
wo-historycznego charakteru.

Poważne znaczenie dla integracji społeczeństwa i środowisk 
naukowych z różnych zaborów miały niektóre czasopisma, jak np. 
„Biblioteka Warszawska”, wychodząca od 1841 do 1914 r. Pismo 
to poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, zawierało dużo 
artykułów o tematyce historycznej, zwracało uwagę na pamiątki 
narodowe. Swoje publikacje zamieszczali autorzy nie tylko z War-
szawy, ale także z Krakowa, Lwowa, Wilna, Wielkopolski, Ukrainy. 
Ambicją redakcji i licznej grupy inteligencji zgromadzonej wokół 
„Biblioteki Warszawskiej” było przekształcenie się w towarzystwo 
naukowe. Niestety brak zgody władz carskich stanął na przeszko-
dzie tym ambitnym planom.

Podobnie szeroki zakres oddziaływania miało też inne czaso-
pismo wychodzące w Warszawie – „Tygodnik Ilustrowany”, wyda-
wany w latach 1859-1939. Było to czasopismo literacko-artystyczne
i społeczne, na łamach którego przypominano również ważne wy-
darzenia kulturalne, poruszano problemy naukowe i dotyczące 
oświaty, podtrzymywano pamięć historyczną i budzono ducha na-
rodowego.

Bitwa pod Grunwaldem, w której wspólnym wysiłkiem sprzy-
mierzonych wojsk polskich, litewskich i ruskich odniesiono decy-
dujące zwycięstwo nad zakonem krzyżackim, stała się tematem 
kronik, licznych opracowań historycznych, utworów literackich 
i dzieł malarskich. Przywołać ku pamięci wypada najpierw Kroni-
ki...Królestwa Polskiego, w których Jan Długosz zostawił barwny 
opis przygotowań, przebiegu i skutków wojny z Krzyżakami.

Obszerny, ułożony wierszem opis zmagań z Krzyżakami 
nakreślił Maciej Stryjkowski (1547 – ok. 1593) w swoim dziele 
O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i do-
mowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego... 
Uczony i kronikarz, wstąpiwszy na służbę wojskową na Litwie 
z wojskiem przemierzył ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego 
oraz Inlanty. Przed 1582 r. podjął się spisania dziejów Litwy z po-
trzeby ochrony od zapomnienia bohaterskich jej dziejów. Obrona 
i ciągłe walki z najazdami krzyżackimi zapełniły wiele kart. Przy-
gotowania i przebieg bitwy pod Grunwaldem zamknął w poemacie 
O sławnej wojnie i szczęśliwej bitwie Jagiełłowej z Krzyżakami pru-
skimi i książęty Rzeszy niemieckiej roku 1410.

Z zamiarem krzepienia serc i umysłów zniewolonego społe-
czeństwa Henryk Sienkiewicz podjął studia nad przeszłością Pol-
ski, z których zrodziło się postanowienie stworzenia dzieł przypo-
minających bohaterskie dzieje oręża polskiego. Zamysł powieści o 
podbojach ziem słowiańskich przez Krzyżaków i krwawej rozpra-
wie z nimi pod Grunwaldem podjął pisarz już w 1892 r. W swoich 
Dziennikach zapisał wówczas że dzieło powstanie z odczucia chwa-
ły narodowej w przeciwstawieniu do dzisiejszej narodowej niedoli. 
O przystąpieniu do pisania Krzyżaków w 1895 r. informowało czy-
telników czasopismo „Kraj”. Natomiast wiosną 1896 r. inne czaso-
pismo – „Słowo” – zapowiedziało że druk Krzyżaków rozpocznie 
2 lutego 1897 r. Powieść ta miała być uwieńczeniem twórczości 
pisarza i dla niej przesunął termin jubileuszu (25-lecia działalno-
ści pisarskiej). Uroczystości jubileuszowe zainaugurował Kraków 
19 lutego 1900 r. Ukazała się wówczas publikacja książkowa z na-
drukiem Wydanie jubileuszowe. W pierwszej części obchodów ju-
bileuszu Sienkiewicz, z powodu choroby, nie uczestniczył, przesłał 
natomiast list, w którym wyraził sens swojej pracy publicystycz-
nej słowami: Łączę się z powszechną duszą polską, która w skupie-
niu i w powadze godnej jej majestatu czerpie w przeszłości nadzieję
na przyszłość i w takim stanie silniej niż kiedykolwiek odczuwa 
własną nieśmiertelność. W kwietniu tegoż roku w Sukiennicach – 
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w trakcie trwania kolejnych uroczystości jubileuszowych H. Sien-
kiewicz odczytał ostatni rozdział swojej powieści pod obrazem Jana 
Matejki Grunwald. Obchody jubileuszowe organizowano również 
w Warszawie, na które przybywali delegaci z różnych miast i zabo-
rów, przywożąc dary, księgi pamiątkowe i listy gratulacyjne. Z Wil-
na i innych miejscowości Litwy oraz Białorusi przedstawiciele zie-
miaństwa i inteligencji zakupili dużą liczbę egzemplarzy Krzyża-
ków, w celu oiarowania ich do bibliotek szkolnych i gminnych.

Uroczystości ku czci Jubilata urządzane były w Poznaniu, 
Lwowie a witano go również na stacjach kolejowych, przez które 
przejeżdżał. Niemal w każdym goszczącym go mieście czytał koń-
cowy fragment swej ostatniej powieści. Szczególną wymowę mia-
ły przede wszystkim obchody jubileuszu w Warszawie, które, jak 
piszą biografowie Sienkiewicza, były świętem i dowodem tryum-
fu literatury polskiej i odbiły się w świecie głośnym echem. Przy-
pomniano przy okazji, że warszawskie uroczystości zorganizowa-
no, chyba nie przypadkiem, dokładnie w dwa lata po odsłonięciu 
pomnika Adama Mickiewicza (22 grudnia), które odbyło się w głę-
bokim milczeniu i atmosferze groźnych konsekwencji dla organi-
zatorów i uczestników. Dodać też należy, że inicjatorem wzniesie-
nia tego pomnika był właśnie Henryk Sienkiewicz i miał pieczę nad 
jego wykonaniem.

Znaczenie powieści Krzyżacy dla młodszych pokoleń przed-
stawiła Janina Kulczycka-Saloni w monograii poświęconej życiu 
i twórczości H. Sienkiewicza. Oto fragment tej obszernej charaktery-
styki: „Ostatnia wielka powieść historyczna Henryka Sienkiewicza 
<Krzyżacy>, drukowana w <Tygodniku Ilustrowanym> (1897-1900),
zrodziła się z ogromnej troski pisarza o przyszłość narodu wobec 
wzmagającego się nacisku germanizacyjnego. Pisarz sięgnął tu do 
przeszłości narodowej, ukazał jeden z najbardziej dramatycznych 
momentów konliktu polsko-niemieckiego. Pokazał agresorski cha-
rakter Zakonu Krzyżackiego, zagrażającego istnieniu Słowiańsz-
czyzny, pokazał młode narody słowiańskie mobilizujące się w ob-
liczu wspólnego niebezpieczeństwa. Za bohaterów wybrał ludzi 

prostych i szczerych. Po mistrzowsku wykorzystał swoje doświad-
czenie w odtwarzaniu przeszłości, i to zarówno wielkich wydarzeń 
dziejowych (np. bitwa pod Grunwaldem, jeden z najwspanialszych 
obrazów batalistycznych w naszej literaturze), jak też życia codzien-
nego książąt, duchowieństwa, rycerstwa... Powieść ta miała większe 
znaczenie polityczne niż <Trylogia jak też życia codziennego>, bo 
zawierała wyraźnie adresowaną metaforę, dotykała w sposób nie-
mal bezpośredni najbardziej żywotnych dla narodu spraw. Zwraca-
ła na to uwagę Maria Konopnicka, która pisała:

<Bo one [poszczególne tomy Trylogii] mówią o nagłych wy-
buchach czasowej powodzi, która zerwała tamy, zadała klęski, ale 
– odparta –minęła i pewno nie wróci. Zaś <Krzyżacy> mówią o 
wielkiej wodzie, podmywającej nas stale i na każdy czas. Cytowana
autorka podsumowując dyskusje dotyczące twórczości Sienkiewi-
cza określiła pisarza jednoznacznie: „Sienkiewicz jednak był mężem 
sztandarowym, najbardziej reprezentatywnym pisarzem epoki, oto-
czonym aureolą sławy i uznania”.

W malarstwie XIX-wiecznym również działali twórcy, któ-
rzy mieli wpływ na świadomość społeczną. Malarze ci w rozwijają-
cym się stylu realistycznym tworzyli dzieła o tematyce narodowej 
i historycznej. Wśród nich znaczącą pozycję zajmuje Jan Matejko 
(1838-1893).

Tak jak Henryk Sienkiewicz piórem kreślił dzieła „Ku pokrze-
pieniu serc”, tak Jan Matejko w cyklu obrazów historycznych przy-
pominał doniosłe wydarzenia z dziejów Polski, jej potęgę i siłę oręża
polskiego, ukazywał dawne zwycięstwa wojsk polskich: Batory 
pod Pskowem, Sobieski pod Wiedniem, Kościuszko pod Racławica-
mi oraz Bitwa pod Grunwaldem. To ostatnie dzieło odegrało ważną 
rolę propagandową. S. Seraińska we Wspomnieniach Rodzinnych, 
rozważając sprawę oddziaływania dzieł malarza napisała:

W czym kryje się przemożna siła sztuki Matejki, działają-
ca w sposób tak powszechny, bezpośredni i głęboki? Na pewno nie 
w zgiełku barw i bogactwie kompozycji. Mieści się ona w wielkim 
realizmie konliktów dziejowych i ludzkich, w czytelnej dla każdego, 
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głębokiej prawdzie psychologicznej stworzonych przez niego po-
staci, w żywiołowej pasji twórczej i żarliwym patriotyzmie Matejki. 
Te zasadnicze cechy twórczości uczyniły go artystą prawdziwie 
wielkim i bliskim całemu narodowi.

Pierwszy zarys dzieła Bitwa pod Grunwaldem nakreślił Matej-
ko w 1875 r. W roku następnym wybrał się na zwiedzanie rejonu bi-
twy i po powrocie dokonał wiele istotnych zmian. Dokończył prace 
w 1878 r. Sekretarz Mistrza – M. Gorzkowski w swoich zapiskach 
zanotował, iż dziwnym zbiegiem wypadków w dzień rozpoczęcia 
tego obrazu, jak również w dzień ukończenia go dzwonił z Wawelu
„Zygmunt”. W roku ukończenia dzieła Jana Matejko uhonorowa-
no złotym medalem na wystawie w Paryżu; Królewska Akademia 
Rafaelowska w Urbino mianowała go swym członkiem, a w Kra-
kowie odbyły się uroczystości na jego cześć. Odwołam się ponow-
nie do pamiętnika Seraińskiej: Te odznaczenia zagraniczne, wresz-
cie widok <Grunwaldu> budzący entuzjazm patriotyczny w sercach 
gorętszych – wszystko to razem wziąwszy spowodowało zainaugu-
rowaną przez prezydenta Zyblikiewicza uroczystość na cześć Matej-
ki, połączoną z wręczeniem mu berła jako polskiej sztuki królowi.

Janusz Wałek w Dziejach Polski w malarstwie i poezji ocenił 
opisywany obraz słowami: 

Obraz Jana Matejki jest arcydziełem batalistycznego malar-
stwa nie mającym sobie równego. Jest to jak gdyby przekrój przez 
skłębioną masę rycerstwa i koni sprzężonych w walce na śmierć 
i życie. Wyeksponowane zostały pewne osoby, jak np. wielki mistrz 
krzyżacki Ulryk von Jungingen atakowany przez dwóch młodych 
litewskich chłopów. Nieprzypadkowo atakują oni włócznią św. Maury-
cego (dostał ją w darze od cesarza Ottona III Bolesław Chrobry), 
a jeden z nich odziany jest w czerwony, katowski kaptur, ponieważ 
jest to nie tyle walka co wykonanie śmiertelnego wyroku na zniena-
widzonym ciemięzcy.

Cały obraz Matejki ma w sobie coś na pół ludowej baśni, w 
której siły dobre i sprawiedliwe odnoszą triumf nad złem i niespra-
wiedliwością...”.

Długi mój wstęp jest zamierzonym zabiegiem, ponieważ po-
zwoli zrozumieć dlaczego tak wielką popularnością cieszyły się 
opisane dzieła w 1910 r., w czasie obchodów 500-lecia bitwy pod 
Grunwaldem. Wszelkie powieści poświęcone dawnym bohaterskim 
dziejom były wznawiane, na ich kanwie powstawały nowe, a malar-
stwo historyczne popularyzowano przez wydawnictwa albumowe.

W okresie tuż po rewolucji 1905-1907 r. doszło do pewnego 
złagodzenia ucisku narodowego i religijnego w Królestwie, stało się 
możliwe powstawanie stowarzyszeń kulturalno-oświatowych. Carat 
został zmuszony do zezwolenia na wprowadzenie języka polskiego 
jako wykładowego w prywatnym szkolnictwie średnim, powsta-
ło trochę nowych czasopism i instytucji kulturalnych. Po krótkim 
okresie względnego złagodzenia polityki władze carskie zaczęły
systematycznie rozwiązywać stowarzyszenia oświatowe, społeczne 
i naukowe. Narastało systematyczne nasilenie represji wobec pol-
skości. Jednak obchody rocznicy bitwy grunwaldzkiej odbywały się 
swobodnie, bowiem doceniano pamięć bohaterstwa wojsk polskich 
i ich sprzymierzeńców. W niektórych oicjalnych pismach wycho-
dzących w zaborze rosyjskim podnoszono męstwo Witolda, przypi-
sując mu nawet decydującą rolę w zwycięstwie nad Krzyżakami.

W rozważaniach na temat, kto jest autorem zwycięstwa 
uczestniczyła m.in. redakcja Dodatku naukowo-literackiego „Ku-
riera Lwowskiego” – Na Ziemi Naszej. Autorzy już na wstępie sta-
wiają pytanie: Kto wygrał bitwę Grunwaldzką, czyjego geniuszu 
starczyło na powzięcie planu złamania potęgi krzyżackiej, kto plan 
ów wykonał z tak zdumiewającą dokładnością, kto wreszcie, już na 
samym polu walki, stanowczy zadał cios wrogowi – Jagiełło, Witołd,
czy Zyndram z Maszkowic [...]? Kwestia ta zajmowała historyków 
dość żywo, a wyniki jej zawsze się chwiały, z pewną przewagą w 
stronę Witołda. I nic zresztą dziwnego. Współczesność przecież za-
hipnotyzowaną była tem imieniem, zachodnia Europa uważała go 
za jedynego człowieka, który Jerozolimę Turkom odebrać potraił. 
I od wschodu szła jego sława do zachodu [...] A sam Witołd był ja-
kimś niezwykłym typem rycerza błędnego, z całą purpurą królewską
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i gronostajami [...] Miał wszystkie warunki na męża opatrznościo-
wego Litwy, a klęski jej tylko przynosił, miał lot myśli wysoki, ale 
myśl ta dziwnie była bezowocną [...] Myśl czyny rodząca wielkie, ale 
w czynach tych tkwił zaród niemocy i klęski. Po dalszej analizie cha-
rakteru Witolda i efektów jego czynów następuje charakterystyka
Jagiełły:

Jego brat natomiast [...] według niektórych historyków, pro-
stak nieokrzesany, igraszka panów krakowskich, człowiek, który ani 
zaletami umysłu, ani charakterem, ani zdolnością panowania nie 
dorósł Witołdowi. A jednak ten człowiek dokonał rzeczy wiekopom-
nych, wielkich i trwałych w swojej wielkości, jednak rzucił podwalinę
pod budowę, która długie wieki przetrwała niewzruszona, na po-
dziw innych narodów.

Była bowiem u Jagiełły, w przeciwieństwie do Witołda, moc 
siły twórczej, była niezłomna konieczność przeprowadzenia raz po-
wziętych planów, spokój i powolne a pewne działanie.

Powołując się w tych charakterystykach wodzów na Antonie-
go Prochaskę, autorzy wyżej oceniają zasługi Władysława: On bo-
wiem, Jagiełło, żądaniom ludów nadał trwały dziejowy wyraz, jeden 
cel, utrzymał wśród nich jedną swoją wolę, on cudzego nie chciwy, 
z dziwnym uporem bronił każdej piędzi ziemi litewskiej i polskiej, on 
państwo polskie wprowadził na szerokie horyzonty Zachodu i dał mu 
odpowiednią godność i stanowisko – on Zakon krzyżacki rozgromił 
[...] Na grunwaldzkim polu Jagiełło był naczelnym dowódcą ponad 
Witołdem i jego hufcami z Litwy, ponad Zyndramem z Maszkowic
i hufcami polskimi [...]

Któż tedy jest zwycięzcą? Naprawdę zwyciężyli wszyscy ryce-
rze razem i każdy z osobna [...] ale głównie ten władca, który wa-
runki stwarzał zwycięstwa i siły dostarczył walczącym, który nad 
całością czuwał niezmordowanie – ten w czyjem imieniu szły w bój 
karne zastępy.

Te rozważania o charakterze dowódców i końcowa konkluzja, 
jak można sądzić była zgodna z powszechnym przekonaniem społe-
czeństwa polskiego.

W zaborze pruskim na początku XX w. widoczne jest również 
zaostrzenie kursu w polityce niemieckiej wobec Polaków. Nasile-
nie szykan wiązało się z objęciem urzędu kanclerza przez Bernhar-
da von Bulow (październik 1909), który uważany jest za zwolenni-
ka polityki zdecydowanie wrogiej wobec ludności polskiej.

W związku z istniejącą sytuacją polityczną uroczystości 
500-lecia bitwy pod Grunwaldem, które organizowano w wielu 
miejscowościach wszystkich trzech zaborów, miały swoistą wymo-
wę. Myśl przewodnią, którą kierowali się organizatorzy uroczysto-
ści znajdujemy w zakończeniu artykułu otwierającego numer (28) 
„Tygodnika Ilustrowanego” z lipca 1910 r. autorstwa J.K. Kocha-
nowskiego pt. Bitwa pod Grunwaldem. Autor opisał przebieg całej 
bitwy i zakończył releksją:

Straszliwy Zakon niemiecki, będący najpotężniejszym wtedy 
– niemal jedynym – organem naporu germańskiego na Słowiańsz-
czyznę, utracił w bitwie pod Grunwaldem jądro swej potęgi. U stóp 
pobitych zwłok W. Mistrza, dygnitarzy, rycerstwa i wielu potężnych 
protektorów swoich z Zachodu, stanął on po tym pogromie nad 
brzegiem przepaści. Dlaczego zaś zmienna fortuna, a mówiąc ści-
ślej względy, błędy i niedopatrzenia zwycięzców, pozwoliły mu od-
żyć po długich latach w odmiennej postaci Prus sekularyzowanych 
na nowo – o tym byłoby pisać szeroko a długo.

„Tygodnik Ilustrowany”, tak jak „Biblioteka Warszawska” 
wydawany w dużym nakładzie w Warszawie miał ambicje, by do-
cierać do czytelników we wszystkich zaborach i w praktyce był po-
wszechnie czytany. To czasopismo literackie, artystyczne i spo-
łeczno-polityczne wychodziło w Warszawie w latach 1859-1939. 
W gronie redaktorów i autorów znajdowali się wybitni pisarze, wy-
dawcy, malarze i politycy. Czasopismo to przyczyniło się do roz-
kwitu polskiej ilustracji drzeworytniczej, zwłaszcza, gdy kierowni-
kiem artystycznym był Juliusz Kossak.

„Tygodnik Ilustrowany” właśnie utrwalił w piśmie i graicznych 
ilustracjach wszystkie niemal wydarzenia związane z obchodami 
500-lecia bitwy grunwaldzkiej. O przygotowaniach do uroczystości
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znajdujemy informacje już w wielu numerach rocznika 1909, bo-
wiem z dużym wyprzedzeniem powstawały projekty pomników 
i dzieł malarskich, które miały uświetnić obchody.

W jednym z pierwszych tygodników tego roku redakcja za-
mieściła artykuł pod tytułem: Pierwsze uczczenie pięćsetlecia 
Grunwaldu, w którym zapowiada inicjatywy wydawnicze i swój 
udział w obchodach. Czytamy w nim: W roku przyszłym ubiega 
500 lat od historycznego pogromu Niemców pod Grunwaldem.

Tygodnik Ilustrowany, zawsze czujny i pilnie baczący na ob-
chody rocznic narodowych, postanowił upamiętnić pięćsetlecie 
Grunwaldu wspaniałym wydawnictwem albumu kolorowych rycin, 
przedstawiających tysiącletnią walkę Polaków z żywiołem germań-
skim, walkę, której etapy noszą nazwy: Psie Pole, Płowce, Grun-
wald, Hołd pruski, rugi pruskie, Wrześnię, ucisk szkolny, wywłasz-
czenie. Twórcą tego albumu, który niewątpliwie stanie się cenną pa-
miątką drogiej sercu polskiemu rocznicy będzie znakomity malarz, 
Wojciech Kossak [...]

[...] w roku bieżącym przypada półwiekowa rocznica pracy na 
niwie ojczystej „Tygodnika Ilustrowanego”, więc redakcja posta-
nowiła oiarować prenumeratorom rzeczone albumy, jako bezpłatne 
premium jubileuszowe”.

Na sąsiedniej kolumnie, jako przypomnienie buty krzyżackiej 
i kontynuacji ich niszczycielskiej działalności w XX wieku wska-
zywany jest zamek wzniesiony w Poznaniu przez cesarza Wilhel-
ma. Mówi o tym już tytuł artykułu: Nowe gniazdo krzyżackie oraz 
pierwsze zdanie: Cesarz Wilhelm zbudował zamek w Poznaniu. 
Na prastarej ziemicy polskiej, w odwiecznej Piastów dziedzinie, na 
urągowisko ciemiężonemu ludowi, wzniósł hardy a butny potomek 
mistrzów krzyżackich i brandenburskich margrafów zamek potężny, 
jako widomy znak posiadania i jako symbol osiedzenia się Niemców 
w tej krainie. Dalej autor snuje obraz nocy, którą mógłby spędzić 
władca tego mocarstwa w zamku na podbitej ziemi, jakie sny mieć 
będzie: nad wspaniałą łożnicą mocarza pochylą się tłumnie wid-
ma wygnanych starców i kobiet, blade twarzyczki wrześnieńskich 

dzieci, ściągnięte bólem i nienawiścią lica ojców i matek, zadumane 
głowy wielkopolskich chłopów, którym grozi banicya z ziemi usianej 
prochami pokoleń i przenikniętej ich potem i krwią.

Kończy natomiast zdaniem: A wszyscy oni w świętej mowie 
ojczystej, które im wzbrania bezprawie pruskie i przemoc wraża, 
wołać będą, jak bijące na gwałt  dzwony: o kres niedoli, o zmiłowa-
nie Boże, o Grunwald dla krzyżackiego ducha i krzyżackiej pięści.

W numerze 12 na stronie tytułowej kolejne przypomnienie 
rocznicy oraz znaczenia glorii grunwaldzkiej w artykule niepodpi-
sanym. Z treści wynika, że zawiera opinię całej redakcji. W pierw-
szym akapicie jest kolejne przypomnienie wielkiej rocznicy: Pięt-
nastego lipca 1910 roku uderzy godzina pięćsetnej rocznicy potęż-
nej bitwy, która odwróciła jedną z największych i najświetniejszych 
kart historii naszej i na długie lata zatrzymała rozlew germańskiego 
żywiołu, chytrze a nienawistnie ogarniającego naród polski.

Na zielonych polach Grunwaldu i Tanenberga tłumem nie-
przejrzanym legli zakuci w stal od stóp do głowy pyszni, niezwy-
ciężeni, zda się, męże. Jakgdyby śnieg spadł w on dzień skwarnego 
lata, zabieliła się ziemia od płaszczów krzyżackich, a na tych śnież-
nych płaszczach z krzyżem czarnym, obleśnie łudzącym świat przez 
obłudę zdradziecką nieprawych sług Chrystusa, zakwitły gęsto pur-
purowe róże krwi, wylanej polskim, litewskim i ruskim mieczem. 
W dalszym ciągu w górnolotnych i barwnych opisach jest przy-
pomnienie bitwy i dalszych dziejów Polski aż do kolejnego znie-
wolenia, do chwili, gdy znikła z map Europy. Następnie, z wielką 
troską i w bolesnej zadumie zadano pytanie: Gdy uderzy godzina 
grunwaldzkiej rocznicy, jakże ją święcić mamy, potomkowie smętni 
onych rycerskich mężów, grzmiących piorunnymi mieczami o czasz-
ki i serca teutońskie. Zalić radować się nam, czy smucić? boć prze-
cie po Psim Polu, Płowcach, Grunwaldzie i Hołdach pruskich przy-
szły okropne lata klęski i pohańbienia, lata knebla w ustach, lata 
wygnania z ziemi ojczystej, lata ucisku dziatek polskich za słowa 
polskiej modlitwy. Tej „Bogarodzicy”, co biła w niebo nad złama-
ną potęgą krzyżacką, nie wolno dziś powtarzać ustom dziecięcym. 
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Katowska rózga oprawcy-nauczyciela zawisła nad główkami mło-
docianych pokoleń i chce złamać w sercach wiośnianych miłość dla 
polskiej Ojczyzny. Nie złamie!

Uderzą dzwony Wawelu i Panny Maryi w Krakowie, uderzą 
dzwony świętego Jura lwowskiego, uderzą dzwony Fary Warszaw-
skiej i wileńskiego kościoła Anny świętej, gdy nadejdzie dzień rocz-
nicy wielkiej, a upamiętnić ją należy nie ucztami i pochodami ale 
rozpamiętywaniem przeszłości i wpatrzeniem się w przyszłość na-
rodu.

Obok radosnego podniecenia wyrażonego przez redakcję, 
czytelnika zasmucić powinien fakt, że wymienione zostały dzwo-
ny świątyń z zaboru austriackiego i rosyjskiego, natomiast nie ma 
wśród nich żadnej świątyni z miast zaboru pruskiego. Jest to jaskra-
wy dowód zaostrzonego procesu germanizacji i dotkliwie odczuwa-
nych represji skierowanych na społeczeństwo pozostające pod ad-
ministracją pruską. Mimo bardzo trudnej sytuacji, w Wielkopolsce 
także pamiętano o wielkiej rocznicy. Trwałą pamiątką są wydawnic-
twa okazjonalne. M.in. w Poznaniu został wydany album pamiątko-
wy bitwy, którego nakładcą była polsko-katolicka księgarnia Zdzi-
sława Rzepeckiego i Spółki z tekstem Jasława z Bratkowa. Album 
zawiera: Wielką ilość ilustracji, z których jedenaście wielobarw-
nych <hors texte> i jedną mapę posiadłości krzyżackich. Wszystko 
ujęte w ładną oprawę z czerwonego płótna. Opis, którego fragment 
zacytowałam, zamieszczony został w „Tygodniku Ilustrowanym” 
i zawiera informację, że: Twórca i wydawcy poświęcają dzieło swe 
młodzieży polskiej – przyszłości narodu oraz uwagę:

Ta książka stanowi pamiątkę uroczystej rocznicy, tem milszą, 
że powstała w tej części Polski, która dziś bezpośrednio odczuwa 
ucisk teutoński spadkobierców krzyżackich.

Niemal w każdym numerze rocznika 1910 r. publikowano in-
formacje o podejmowanych inicjatywach wydawniczych, projek-
tach i wykonaniu tablic pamiątkowych, publikacjach, okazjonal-
nych – tematycznie związanych z Grunwaldem, akademiach, wie-
czornicach i wystawach pamiątek z epoki.

Omawiane czasopismo cały 28 numer z datą 9 lipca 1910 
roku poświęciło czczonej rocznicy – chwały oręża polskiego i wojsk 
sprzymierzonych. Artykuł wstępny został zatytułowany Bitwa pod 
Grunwaldem i zawiera obszerny opis wydarzeń poprzedzających 
bitwę oraz jej przebieg i głównych bohaterów. Tekst uzupełniały ilu-
stracje króla Władysława Jagiełły (ryc. 1) i Witolda – księcia Litwy 
(ryc. 2) w ozdobnej obwolucie i monogramami. Na tych samych stro-
nicach zamieszczono poemat Kazimierza Przerwy Tetmajera Zbroja 
Zawiszy – poświęcony temu niezłomnemu rycerzowi, którego imię 
znają nie tylko historycy.

Dalsze artykuły przypominają dzieje nieustannych zmagań 
z rycerzami Zakonu Teutońskiego. Autor Ignacy Grabowski w koń-
cowym akapicie napisał: Grunwald jest dla nas przypomnieniem 
świetnym, orzeźwiającym. Pięćset lat temu zapłodnieni kulturą za-
chodu odparliśmy chlubnie zaborczość tegoż zachodu. Dzisiaj na-
pastują nas również i to najostrzej w tej samej dzielnicy wielkopolskiej, 
którą kiedyś wielokrotnie ogniem i mieczem niszczyli mistrzowie
malborscy.

Ale formy odporu, gatunek energii obrończej i twórczej są 
inne. Na wozie Drzymały wyrasta nowe, o 500 lat młodsze pokole-
nie Zawiszów Czarnych, Januszów Brzozogłowych [...] Zahartowa-
ny w pracy, świadomy potęgi działania, racji istnienia, duch polski 
czynem woła o swe prawa w sejmie cywilizowanych duchów świata.

Siłę zwycięstwa ilustruje karta przedstawiająca chorągwie 
krzyżackie zdobyte pod Grunwaldem, pod Koronowem i pod Na-
kłem.

Obszerną analizę wydarzeń dziejowych, którego jednym 
z najważniejszych było zwycięstwo grunwaldzkie, oraz skutki 
tej bitwy przeprowadził Wiktor Czermak w artykule Zwycięstwo 
Jagiełłowe. Pisze w nim m.in.: Zakony inlancki i krzyżacki, były 
tylko narzędziami zachłannego cesarstwa w Niemczech. Zakon 
krzyżacki, osiadły na ziemi polskiej, w drugiej ćwierci XIII wieku, 
opanował na własność kawał ziemi, a potem, w ciągu półwiecza, 
zawładnął ziemią pruską: a z tych zaborów stworzył pierwszy wał, 
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odcinający Polskę od morza. Wkrótce zabrał się do zwiększania 
tego wału [...] Zajął Pomorze, a zwiększywszy podstawę swego 
bytu, jął z niej wdzierać się coraz natarczywiej w dalsze dzielnice. 
W pierwszej połowie XIV wieku wyprawy krzyżackie spadały po ko-
lei na Kujawy, Mazowsze i Wielkopolskę. Zakon wdarł się z drugiej 
strony od Prus, w sąsiednie ziemie, zasiedlone przez ludy żmudzkie 
i litewskie. U wstępu do w. XV, z polskich ziem dobrzyńska, a nadto 
cała prawie Żmudź [...] znajdowały się w mocy Zakonu. Polska więc 
była osaczona przez Niemców od zachodu i północy; teraz zaczęli ją 
Niemcy osaczać także i od wschodu.

Niebezpieczeństwo więc było poważne i groźne zarówno dla 
Polski jak i dla Litwy.

W takiej chwili przyszedł Grunwald [...]
Pod Grunwaldem wystąpiły do walki różne ludy, współżyją-

ce ze sobą zgodnie na rozległych obszarach Rzeczypospolitej od 
unii krewskiej: więc Polacy, Białorusini i Rusini Czerwoni i Czarni 
i Żmudzini i Litwini, a nawet Tatarzy. I walczyło po stronie polskiej 
liczne rycerstwo najemne z Czech, Moraw i Śląska i garstka cze-
skich ochotników. Ale zwycięstwo grunwaldzkie – to nie było zwy-
cięstwo powszechno-słowiańskie, ani nie było to zwycięstwo litew-
skie, ani ruskie. Grunwald był tryumfem oręża polskiego [...]

Polska nie miała wówczas sprzymierzeńców wpośród żad-
nych monarchów postronnych, nie doznała poparcia od żadnych 
ludów postronnych. Nie tylko prawie całe Niemcy, ale rycerstwo 
francuskie, hiszpańskie, angielskie obsyłało Krzyżaków zastępa-
mi zbrojnych drużyn; krół czeski Wacław obstawał jawnie po stro-
nie Zakonu, wtórował temuż Zakonowi swoją pomocą krół węgier-
ski, Zygmunt, który za przykładem W. Mistrza krzyżackiego, wydał 
Polsce otwartą wojnę w tym samym roku 1410 i jeszcze przed Grun-
waldem. Dalej omawia autor zachowanie niektórych oddziałów 
niepolskich, które uszły z pola walki w popłochu. Dalej podkreślił: 
Z mnogich ruskich chorągwi wróciły pod Grunwald tylko trzy smo-
leńskie, już w walce znacznie przetrzebione. Zostały więc w po-
łudnie na polach grunwaldzkich same prawie tylko chorągwie 

rycerstwa polskiego; została sama Korona z Jagiełłą, który ani 
na chwilę nie ustąpił ze swego stanowiska, którego nie zabrakło 
zwłaszcza w krytycznej chwili, kiedy Witold pogonił za swoimi, w 
zawodnej nadziei zawrócenia pogromionych na widownię walki. 
I rycerstwo polskie złamało, rozproszyło i zniszczyło nie tylko te 
chorągwie krzyżackie, które wystąpiły do boju [...] ale i te inne, któ-
re powróciły ze zwycięskiego pościgu za Litwą i po południu do ata-
ku na pozostałe rycerstwo polskie się przyłączyło.

I w tem dopiero jest cała wielkość, cała chluba tego zwycię-
stwa. To też miało ono [...] przerażające dla Zakonu skutki. Zginął 
W. Mistrz i wszyscy dygnitarze Zakonu; wyginęło całe prawie ry-
cerstwo krzyżackie i cały kwiat rycerstwa cudzoziemskiego sprowa-
dzonego ze wszystkich stron Europy; wszystkie chorągwie krzyżac-
kie [...] legły pokotem u stóp króla polskiego, pokalane krwawicą 
i kurzawą. A wobec tego nie tylko honor imienia polskiego był ura-
towany, ale sława i wielkość jego podniesiona; rycerstwo polskie 
nie tylko wymierzyło Zakonowi [...] zasłużoną karę za wszelkie nad-
użycia, gwałty i poniewierstwa, których oiarą była Polska w ciągu 
dwóch wieków.

Po omówieniu skutków zwycięstwa i jego znaczenia dla Polski 
i pobratymców, nawiązał autor do współczesnej sytuacji Polski:

Ale w obecnej chwili nastał trzeci moment krytyczny, i tym ra-
zem sam naród polski jest wystawiony na najwyższe niebezpieczeń-
stwo. Miałżeby uledz ten naród polski, który dwakroć zasłonił sobą 
całą Słowiańszczyznę? Dwakroć ocalił on tę Słowiańszczyznę zasło-
ną swoich piersi, siłą swoich ramion. Więc trzeba wierzyć, że zwy-
cięży i po raz trzeci – że zwycięży, jeśli nie mocą swoich ramion 
i piersi, to niczem niezmożoną potęgą swojej dzisiejszej kultury.

Te słowa mocnej wiary w pokonanie odwiecznego wroga, w 
odzyskanie niepodległości, z całą pewnością dawały siłę i podnosi-
ły ducha narodowego.

Uroczyste obchody grunwaldzkiej rocznicy zorganizowa-
ły duże miasta w zaborze austriackim i rosyjskim. Niemal w każ-
dej miejscowości rocznicowe obchody zaczynały się od solennego
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nabożeństwa. Ze względu na duże zgromadzenie uczestników we 
Lwowie i Krakowie msze święte odprawiano na placach lub w 
obiektach sportowych. We Lwowie np. msza polowa została odpra-
wiona na boisku Sokoła, po niej ulicami miasta przeszedł pochód 
z niezliczoną ilością uczestników, czoło którego stanowili człon-
kowie Sokoła jadący na koniach. Jako trwałą pamiątkę jubileuszo-
wych uroczystości Rada miasta Lwowa ufundowała tablicę grun-
waldzką, którą wmurowano w ścianę kościoła katedralnego. Nabo-
żeństwo uroczyste odprawił arcybiskup ks. Bilczewski, a przy od-
słonięciu tablicy przemawiał wiceprezydent miasta p. Epler. Tekst 
tablicy ułożył dr Aleksander Czołowski – jego treść: W 500-ną rocz-
nicę pogromu Krzyżaków na polach Grunwaldu, ku pamięci złama-
nej przemocy jednością, praojcom na cześć, potomności na wzór, 
Rada Miasta Lwowa 15 lipca 1910 roku. Tablica wykonana zosta-
ła z czarnego granitu, na niej znajduje się Orzeł, Pogoń i korona 
Jagiellońska z brązu.

Obchodom jubileuszowym we Lwowie poświęcono niemal 
cały zeszyt dodatku Literacko-Naukowego „Kuriera Lwowskiego” 
Na ziemi naszej (lipiec 1910, nr 14). Interesującym dodatkiem arty-
kułów są ilustracje rysunkowe strojów, uzbrojenia i broni z czasów 
bitwy grunwaldzkiej.

W Krakowie uroczystościom towarzyszyło otwarcie Wysta-
wy Pamiątek Jagiellońskich w gmachu Krakowskiego Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, na której eksponowano odlew gip-
sowy sarkofagu Władysława Jagiełły, miecze, hełmy, inne elemen-
ty uzbrojenia i liczne obrazy poświęcone królowi i jego dziełom. 
W pochodzie, który przeszedł ulicami miasta uczestniczyli mieszkańcy 
Krakowa, Senat i pracownicy oraz studenci uniwersytetu, także 
przedstawiciele cechów krakowskich w tradycyjnych strojach. Wło-
ścianki z podkrakowskich wsi ubrane w barwne stroje ludowe niosły 
wieńce ze zbóż i kwiatów udekorowane barwnymi wstęgami. W du-
żej grupie maszerowały dziewczęta z drużyn sokolich.

Na boiskach sportowych odbyły się popisy gimnastyczne 
licznych grup sokolich. Na obchody grunwaldzkie do Krakowa 

przybyli delegaci z Węgier. Kulminacyjnym punktem uroczysto-
ści było odsłonięcie pomnika określanego jako grunwaldzki, przez 
twórców – poświęcony królowi (ryc. 3). Opis projektu i procesu 
powstawania znajdujemy na szpaltach „Tygodnika Ilustrowanego” 
pt. Pomnik Władysława Jagiełły w Krakowie. Czytamy w nim: 
Esencyonalną część rozpoczynających się w bieżącym tygodniu w 
Krakowie uroczystości grunwaldzkich stanowi odsłonięcie pomni-
ka Władysława Jagiełły, oiarowanego miastu z królewską hoj-
nością przez Paderewskiego [Ignacy 1860-1941], a wykonane-
go w Paryżu przez artystę rzeźbiarza i architekta p. Wiwulskiego 
[Antoni 1877-1919]. Wszystko, co się na ten niebywały obchód kra-
kowski złoży, przeminie rychło, a pamięć jego i wspomnienie zatrą się 
również. Na zawsze zaś pozostanie tylko ten pomnik na placu Matejki
przed Akademią Sztuk Pięknych, jako trwały świadek tego niezwy-
kłego podniesienia serc i umysłów, jakie pięćsetletnia rocznica wie-
kopomnej bitwy w całej Polsce wywołała. Dopiero teraz na kilka 
dni przed obchodem tego wielkiego święta narodowego, kiedy z roz-
maitych stron Polski, a nawet z za oceanu zaczynają nadciągać tego 
święta uczestnicy, można należycie ocenić wielką wartość królew-
skiego daru mistrza Paderewskiego. Bez tego pomnika bowiem cała 
uroczystość, aczkolwiek na niebywale wielką zakrojona skalę, była-
by jakaś niezupełna, jakgdyby konwencyonalna. Dopiero ogromny 
ciężar tego kolosalnego pomnika, którego koszt przewyższa o wie-
le pół miliona koron, balastuje niejako w duszach tych wielotysięcz-
nych rzesz, co do Krakowa z całej Polski ciągną, wielką ideę grun-
waldzką wtłacza ją niejako w umysły i serca, zabezpiecza dla niej 
trwałe miejsce wśród ożywiających nas ideałów, jednym słowem, 
ucielesnia ją w granicie i śpiżu. W uzupełnieniu opisu pomnika au-
tor zanotował informację o artystach pomagających w opracowa-
niu pomnika: Twórcy pomnika, który dwa lata pracował nad nim 
[...] pomagali dwaj Polacy, artyści-rzeźbiarze z Ecole des Beaux 
Arts w Paryżu: Franciszek Ksawery Black i Bolesław Balzukiewicz 
[...] Trudne i wielkiego, ze względu na krótki czas, natężenia wy-
magające prace budowlane przy ustawieniu olbrzymiego pomnika 
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na placu Matejki w Krakowie wykonane zostały pod kierunkiem 
znanego architekta d-ra Jana Sasa Zubrzyckiego. Granit na co-
kół pochodzi z kopalni V Vannevick w południowej Szwecji. Cokół 
z tego granitu wykonała irma <Le Granit> w Abainville, dobrze 
znana w całej Francji [...]. Poświęcenia pomnika w dniu 22 kwiet-
nia 1910 roku dokonał ks. kan. J. hr. Drohojowski. Akt tegoż poświę-
cenia z podpisem oiarodawcy pomnika Ignacego Paderewskiego, 
jego małżonki Heleny z bar. Rozenów, Ant. Wiwulskiego, dr Juliusza 
Leo, prezydenta miasta, ks. kan. Jul. Drohojowskiego, dra J. Sasa 
Zubrzyckiego, T. Jantysa i dr W. Czermaka, wmurowano w tymże 
dniu w kamień węgielny pomnika.

Jubileusze zwycięstwa, na mniejszą skalę, odbywały się w 
różnych miejscowościach, według zasobności i pomysłów organi-
zatorów. Artyści włączając się w dzieło utrwalania pamięci ważne-
go wydarzenia dziejowego projektowali i wykonali niemałą liczbę 
medali i tablic pamiątkowych np. Jan Raszka wykonał płaskorzeź-
bę, która została wmurowana na ścianie kościoła w Przemyślu.

Medal Grunwaldzki według projektu Ignacego Wróblewskie-
go wydał w Warszawie Michał Mankielewicz; Jan Raszka – znany 
w Europie polski medalier wydał w Krakowie inny medal.

Powstało też kilka projektów pomników, lecz brak mi informa-
cji o ich realizacji. Jeden z pomników zaprojektował, wspominany 
już artysta rzeźbiarz Jan Raszka oraz rzeźbiarz krakowski p. Kulesza.
Natomiast dla Krynicy projekt pomnika wykonał Stanisław Wójcik.
Wspomnieć należy, że malarze też podjęli trud upamiętnienia waż-
nej rocznicy. Tu wymienić należy prace Jana i Tadeusza Styki, 
Tadeusza Popiela i Rozwadowskiego oraz dzieło Stanisława Kaczor-
Batowskiego. Wszystkie wymienione obrazy w różnym ujęciu przed-
stawiają sceny z toczącej się bitwy pod Grunwaldem.

Obchody jubileuszu bitwy grunwaldzkiej miały miejsce rów-
nież w Paryżu. Jak informuje „Tygodnik Ilustrowany” 6 lipca w sali 
Towarzystwa Ogrodniczeg polsko-francuski komitet zorganizował 
odczyt p. Henryka Welschingera, członka Akademii, wybitnego hi-
storyka i literata. Omówił on znaczenie bitwy dla dziejów Europy

i Polski. Następnie p. Armand Gauley, artysta Odeonu, odczytał 
zakończenie Krzyżaków Sienkiewicza a p. Enrico Colonna (Hen-
ri de Zengteller) zaśpiewał mazurka Dąbrowskiego, którego obecni 
uczestnicy odczytu wysłuchali na stojąco.

Jako szczególną osobliwość dr Wiktor Hahn zaprezentował 
omówienie twórczości poetów niemieckich. Dotarł do XIX-wiecz-
nego autora dramatów i komedii – Augusta Kotzebuego z 1805 r. 
Twórca ten w poemacie Heinrich Reuss von Plauen oder die Be-
agerung von Marienburg opisuje wydarzenia i bohaterów grun-
waldzkiej bitwy. Wymieniony wyżej Henryk Plauen jest też boha-
terem tragedii Józefa Eichendorffa pt. Der letzte Held von Marien-
burg (1830). Szersze omówienie wspomnianego zagadnienia prze-
kracza ramy mojego opracowania. Przytoczyłam tylko dla informa-
cji historyków, których problem grunwaldzki jest przedmiotem do-
głębnych studiów.

Na zakończenie przytoczę fragment przemówienia Wandy 
Wasilewskiej, która mając świadomość ogromnego znaczenia zwy-
cięstwa oręża polskiego nad krzyżacką nawałnicą, przypomniała 
obchody 500-lecia bitwy dla podniesienia ducha bojowego wojsk 
dywizji kościuszkowskiej w dniu ich ślubowania w 1943 r:

Był to rok 1910 – pięćsetna rocznica zwycięstwa pod Grun-
waldem.

Na placu Matejki w Krakowie przy udziale tysięcznych tłumów 
odbyło się odsłonięcie pomnika. Wysoko, na koniu, Jagiełło. U jego 
stóp powalony komtur krzyżacki. Bezsilnie spływa pióropusz hełmu po 
szarym granicie.

W tym samym dniu zapłonęły stosy po miasteczkach i wsiach, 
wzniosły się na szczytach gór, na wierzchołkach pagórków wielkie krzy-
że – na pamiątkę grunwaldzkiego zwycięstwa.

Sto smolnych beczek płonęło na grani Giewontu i jak odblask ol-
brzymiego ogniska rozjarzyły się stosy het, popod Babią Górę, na pod-
karpackich równinach, pod Tarnów, na całym obszarze, gdzie można 
było święcić rocznicę.

Rozdarty na trzy części naród podnosił dumnie głowę, jednoczył 
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się w tym dniu lipcowym nie bólem, cierpieniem, troską – ale pamięcią 
wspaniałego zwycięstwa, chlubą wieczystą krzyżackiej klęski.

I od ścian Tatr, na krakowskie błonie, na miasteczka i na wsie 
szła pieśń, mocna i twarda.

<Nie rzucim ziemi skąd nasz ród>
Bliska była poetka Maria Konopnicka bólom, cierpieniom i ra-

dościom narodu [...] I właśnie ona dała w pieśni wyraz temu, co czuł 
Polak w stosunku do Niemca. Niemca –ciemiężcy, Niemca –grabieżcy.

<Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród>
To była twarda odpowiedź chłopa Drzymały, odpowiedź polskich 

serc, jasna i prosta.
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Olgierd Ławrynowicz

Przygotowania do Wielkiej Wojny 
(1409-1411)

O przygotowaniach do Wielkiej Wojny można mó-
wić już od momentu zawarcia unii polsko-litewskiej w Kre-
wie 14 sierpnia 1385 r. Książę litewski Jagiełło zobowiązał się 
do przyjęcia chrztu i przyłączenia Litwy do Królestwa Pol-
skiego w zamian za tron polski i rękę Jadwigi Andegaweń-
skiej, królowej Polski. Akt krewski był szczególnie korzystny 
dla zagrożonej najazdami krzyżackimi Litwy, uznawanymi 
niemal za wyprawy krzyżowe. Liczne były one zwłaszcza w 
latach 1361-1379. Brali w nich udział rycerze-goście z Niemiec, 
Czech, Francji, Anglii, ale również i z Polski, szczególnie za pa-
nowania Ludwika Andegaweńskiego. W przeciwieństwie do 
Wielkiego Księstwa Litewskiego Królestwo Polskie miało ure-
gulowane stosunki z państwem zakonnym od czasu pokoju 
kaliskiego w 1343 r., na mocy którego Krzyżacy zatrzymali 
Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, przy czym 
władcy polscy nadal uważali się za panów tych ziem1.

W wyniku unii powstała znaczna siła polityczna na are-
nie międzynarodowej, która dla państwa zakonnego ozna-
czała nie tylko groźbę zahamowania ekspansji terytorialnej, 
ale również stawiała pod znakiem zapytania sens jego istnie-
nia (ryc. 4).

1 Wymownym przejawem symbolicznej przynależności Pomorza do Polski była 
tytulatura Jadwigi: Hedvigis Dei Gracia Regina Poloniae, necnon terrarum Cracoviae, 
Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Cuyaviae, Pomeraniaeque domina et heres (Jadwiga 
z Bożej łaski królowa Polski, pani i dziedziczka ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradz-
kiej, łęczyckiej, Kujaw i Pomorza).
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O nieprzychylnym stosunku Krzyżaków do aktu przyjęcia 
chrześcijaństwa przez Litwę najlepiej świadczy fakt nieobec-
ności wielkiego mistrza Konrada Zölnera na chrzcie Jagiełły 
w lutym 1386 r. w Krakowie. W uroczystości tej Konrad wy-
stępować miał jako chrzestny. O ile w odniesieniu do Litwy 
Krzyżacy podejmowali działania militarne, wobec Polski po-
przestawali na inicjatywach politycznych i propagandowych, 
na przykład próbując zdyskredytować Jagiełłę oraz jego stry-
jecznego brata Witolda, jako władców tolerujących pogan na 
Litwie i schizmatyków na Rusi. Starania krzyżackie nie przy-
niosły jednak skutku. Dzięki zabiegom polskich dyploma-
tów, podkanclerzego koronnego Mikołaja Trąby oraz bisku-
pa poznańskiego Dobrogosta udało się doprowadzić do za-
twierdzenia chrystianizacji Litwy przez papieża Urbana VI, 
który nazwał nawet Jagiełłę królem najbardziej chrześcijań-
skim, zaś jego następca Bonifacy IX zabronił Krzyżakom na-
jeżdżać na Litwę. 

Innym sposobem na rozerwanie unii polsko-litewskiej 
były zabiegi, których celem było skonliktowanie Jagiełły z 
Witoldem. Już w 1390 r. Krzyżacy wraz z Witoldem, któ-
remu obiecywali udzielne władztwo, najechali na Litwę, 
docierając pod Wilno. W wyprawie brali udział rycerze-
goście z zachodniej Europy, wśród których byli m.in. mar-
szałek Francji Jane Le Meingre zwany „Bouciacut” i przyszły 
król Anglii, Henryk hrabia Derby z oddziałem 300 Anglików. 
W 1398 r. Witold bez porozumienia z Jagiełłą za pomoc w 
walce z Tatarami przekazał Krzyżakom Żmudź. Wywołało to 
ponowny konlikt między braćmi stryjecznymi, który jednak 
już rok później zakończył się w wyniku katastrofalnej sytu-
acji Witolda po jego klęsce w bitwie z Tatarami nad Worsklą.
Finałem była ugoda w Raciążu w 1404 r., na mocy której 
Krzyżacy zatrzymali Żmudź, Polska zaś mogła wykupić zie-
mię dobrzyńską, którą wcześniej państwo zakonne przeję-
ło w zastaw od Władysława Opolczyka. Od tego momentu 

Witold i Jagiełło działali już razem szykując się do kolejnej 
rozgrywki z Zakonem.

Sytuacja międzynarodowa państwa zakonnego pogor-
szyła się wraz z klęską sojusznika Krzyżaków króla węgier-
skiego, Zygmunta Luksemburskiego w bitwie z Turkami pod 
Nikopolis w 1396 r. i zawarciem przez niego pokoju na 16 lat 
z Polską. Rok później doszło do innego niekorzystnego dla 
Krzyżaków wydarzenia, jakim było zawarcie unii Danii, Nor-
wegii i Szwecji w Kalmarze, w wyniku której w basenie Morza
Bałtyckiego pojawiła się konkurencyjna potęga politycz-
na. Wiele wysiłków kosztowały państwo zakonne walki na 
Morzu Bałtyckim i przejściowe opanowanie wyspy Gotlan-
dia (1398-1404). Przełom XIV i XV w. to także początek pro-
blemów wewnętrznych w Prusach. Miejscowe rycerstwo 
i mieszczaństwo coraz głośniej wyrażało swe niezadowolenie 
z ekonomicznego i prawnego ucisku administracji zakonnej. 
Osłabiał się także autorytet Krzyżaków w wyniku rozluźnie-
nia stylu życia braci zakonnych, przejmujących świeckie ma-
niery rycerskie. Popularne stawały się objawienia św. Brygi-
dy Szwedzkiej, wieszczącej ukaranie przez Boga Krzyżaków 
za postępowanie niegodne ich powołaniu. W efekcie zmniej-
szyła się liczba zagranicznych rycerzy-gości, chętnych na wy-
prawy litewskie.

Pogarszały się też stosunki polsko-krzyżackie. Przyczy-
niła się do tego śmierć w 1399 r. królowej Jadwigi, córki króla 
Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego. Oboje otaczani 
byli estymą przez Krzyżaków. Jako zagrożenie potraktowano 
w Polsce zakup w 1402 r. przez państwo zakonne Nowej Mar-
chii od Zygmunta Luksemburczyka, czyli ziem łączących Po-
morze z terenami ziem niemieckich. Kluczowe było także doj-
ście do władzy w państwie zakonnym Ulryka von Jungingen
w 1407 r., dążącego do rozbicia monarchii polsko-litewskiej 
na drodze zbrojnej.

Także wśród elit polsko-litewskich dojrzewała myśl o 
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deinitywnym rozstrzygnięciu sporów na drodze militarnej; 
w szczególności dotyczyło to Litwy, dążącej do odzyskania 
Żmudzi. Założenia zbliżającej się wojny opracowano na zjeź-
dzie Jagiełły i Witolda w Nowogródku w 1408. Rok później wy-
buchło powstanie na Żmudzi, jawnie poparte przez Witolda
i zjazd panów polskich 17 lipca 1409 r. w Łęczycy. Polacy 
wysłali poselstwo do Malborka z arcybiskupem Mikołajem 
Kurowskim na czele, które zagroziło polską pomocą Witol-
dowi, w razie ataku krzyżackiego na Litwę. W tych okolicz-
nościach wielki mistrz nie zawahał się wysłać do króla pol-
skiego wypowiedzenia wojny. Tak szybkiej reakcji niewątpli-
wie sprzyjała scentralizowana struktura państwa zakonne-
go, które było w stanie zmobilizować znaczne siły i dokonać 
działań uprzedzających stronę polsko-litewską.

Już w początkach sierpnia wojska krzyżackie zajęły zie-
mię dobrzyńską i Kujawy, od strony Pomorza zaś zaatako-
wały północno-wschodnią część Wielkopolski. Dzięki zdra-
dzie miejscowych mieszczan Krzyżacy zdobyli Bydgoszcz. 
O ile utrata świeżo co odzyskanej ziemi dobrzyńskiej była dla 
Polaków niezwykle bolesna, o tyle strategicznie zajęcie Byd-
goszczy przez Krzyżaków pociągało za sobą o wiele bardziej 
negatywne następstwa; ułatwiać im mogło bowiem wypady 
na Kujawy i Wielkopolskę i obronę swych pomorskich posia-
dłości przed wojskami polskimi. W tej sytuacji Jagiełło podjął 
decyzję o marszu na Bydgoszcz. W początkach września do-
konał koncentracji rycerstwa z Małopolski i Rusi w Wolborzu,
które następnie połączyło się z oddziałami wielkopolskimi w 
Łęczycy i w ciągu tygodnia dotarło w okolice Bydgoszczy. 
Dnia 29 września przystąpiono do jej oblężenia z użyciem sil-
nej artylerii, w trakcie którego Jagiełło, za pośrednictwem po-
selstwa króla Czech Wacława, zdecydował się na zawarcie 
rozejmu. Dokonał tego jednak dopiero dwa dni po zdobyciu 
miasta w dniu 6 października. Działania militarne obu stron 
wstrzymane miały być do 24 czerwca 1410 r.

Nastąpił okres bezpośrednich przygotowań obu stron 
do zasadniczej fazy wojny, jaką miało być decydujące starcie 
wojsk polsko-litewskich z krzyżackimi. Na początku grud-
nia 1409 r. na tajnej naradzie w Brześciu Litewskim Jagiełło 
i Witold nakreślili plan działań wojsk polsko-litewskich. 
Równolegle Krzyżacy czynili starania by w przyszłą woj-
nę zaangażować luksemburskich władców Czech i Węgier. 
Dzięki podarunkom udało im się uzyskać przychylny dla 
siebie wyrok króla Czech na sądzie w Pradze, który odbył 
się w lutym 1410 r. Przybyłe tam polskie poselstwo na czele 
z biskupem poznańskim Wojciechem Jastrzębcem, nie uzna-
ło wyroku z przyczyn protokolarnych, gdyż wygłoszony był 
nie w języku prawnym jakim była wówczas łacina, lecz po 
niemiecku. Jeszcze w końcu lata 1409 r. kancelaria królew-
ska upowszechniła dwa memoriały, których adresatem byli 
wyznawcy wiary katolickiej z całej Europy. Podkreślano 
w nim zaborczą politykę Krzyżaków oraz sukcesy Polaków 
w pokojowej chrystianizacji Litwy. Jagiełło mógł liczyć nad-
to na przychylność papieża Aleksandra V. Władca polsko-
litewski zapewnił sobie pokój od wschodu, zawierając układy 
z księstwem moskiewskim i Wielką Ordą tatarską. Bezpie-
czeństwo od strony południowej gwarantować miały wcze-
śniejsze układy z Węgrami oraz stosunki lenne z hospodara-
mi Wołoskim i Mołdawskim. Z kolei ze swej strony Witold
zawarł rozejm z mistrzem krajowym Inlant, który opóźnił 
Inlantczyków w wojnie. Do wojny Polska wezwała książąt 
mazowieckich, Krzyżacy zaś książąt szczecińskiego i oleśnic-
kiego oraz zapewnili sobie pomoc Zygmunta Luksembur-
skiego. Istotna była działalność wywiadowcza na dworze 
wielkich mistrzów. Polskimi szpiegami byli prawdopodob-
nie lekarz kolejnych wielkich mistrzów krzyżackich, Konra-
da i Ulryka von Jungingen, Bartłomiej z Boreszewa oraz słu-
ga Ulryka, Staszko z Bolumina. 
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Przez cały ten czas trwał werbunek wojsk zaciężnych 
za granicą. Heroldowie wzywali do wojny rycerzy zza gra-
nicy. Do Polski wrócił m.in. Zawisza Czarny. Organizowano 
zakupy uzbrojenia oraz aktywizowano produkcję na potrze-
by wojny. Słynne są wielkie łowy podczas objazdów Jagiełły, 
po których zasolone mięso w beczkach wysyłano do Płocka.
Dzięki tym wszystkim zabiegom polsko-litewscy sojuszni-
cy z optymizmem mogli oczekiwać wyniku zbliżającej się 
Wielkiej Wojny. 
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Marian Głosek

Organizacja i uzbrojenie 
wojsk sojuszniczych 

okresu bitwy pod Grunwaldem

Na temat bitwy pod Grunwaldem, przygotowań, orga-
nizacji wojsk, uzbrojenia, powstało wiele prac, a do niewąt-
pliwie najwięcej wnoszących do tematu zaliczyć należy prace
Stefana M. Kuczyńskiego, Andrzeja Nadolskiego i Svena 
Ekdahla. Nie można jednak mówić o organizacji i uzbrojeniu 
bitwy pod Grunwaldem bez charakterystyki okresu panowa-
nia Władysława Jagiełły do czasu bitwy pod Grunwaldem. 
Już wybór na króla Polski władcy sąsiedniego kraju, w tych 
okolicznościach, świadczy o dalekowzrocznej polityce elity
Królestwa Polskiego i należy to potraktować jako wstępny 
etap do przyszłej konfrontacji zbrojnej z potężnym, przy-
najmniej w tej części Europy, zakonem krzyżackim. Istnienie 
i niepodległość Litwy, podobnie jak i Polski, była zagrożona 
w wyniku ekspansywnej polityki zbrojnej zakonu krzyżackie.
Na rolę Władysława Jagiełły w okresie narastającego kon-
liktu zwrócił już uwagę A. Nadolski. Podwaliny gospodar-
cze i organizacyjne w perspektywie narastającej konfrontacji
zbrojnej położył Kazimierz Wielki. W efekcie wojna z zako-
nem krzyżackim w latach 1409-1411, a więc i bitwa pod Grun-
waldem w 1410 r., była przygotowywanym starciem, zarów-
no od strony dyplomatycznej, strategicznej, jak i taktycznej.
Inną sprawą jest pytanie, jak wykorzystano to zwycięstwo. 
Nie znaczy to, że druga strona, czyli zakon krzyżacki, nie 
zdawała sobie sprawy z czekającej ją konfrontacji. Intensywne
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przygotowania do wojny czyniono również w państwie za-
konnym.

Przez cały okres późnego średniowiecza, dominującą 
rolę w wojsku polskim odgrywała jazda, złożona w ogromniej
większości z kształtującego się stanu szlacheckiego. W okresie 
bitwy pod Grunwaldem stan ten już był warstwą społeczną
praktycznie zamkniętą. Kwestie mobilizacyjne skodyikowa-
ne zostały poprzez statuty Kazimierza Wielkiego. W przy-
padku potrzeby grunwaldzkiej główny trzon wojska tworzył 
stan rycerski, zwoływany na zasadzie pospolitego ruszenia,
określanego terminem expeditio generalis, na które to wezwa-
nie mieli obowiązek stawić się wszyscy posiadacze dóbr 
ziemskich na prawie rycerskim, czyli iure militari, a także 
mieszczanie mający ziemię i sołtysi ze wsi na prawie czyn-
szowym. Powoływani rycerze tworzyli konne poczty – tzw. 
kopie, najmniejsze jednostki organizacyjne jazdy, których 
podstawowa liczba to 3 zbrojnych, utworzona przez rycerza 
kopijnika i 2 strzelców. Nie była to reguła i liczebność pocztu 
była uzależniona od statusu majątkowego właścicieli ziem-
skich i beneicjentów. Organizowano również poczty złożone
tylko ze strzelców. Przy tego typu wezwaniu praktycznie nie 
było miejsca dla piechoty, ale niezmiernie istotną rolę odgry-
wały tabory, nie tylko ciągnące z poszczególnymi jednost-
kami taktycznymi, jak również z przeznaczeniem dla ogółu 
wojsk, z zaopatrzeniem, w tym także bronią. Należy pamię-
tać, że była już w użyciu broń palna.

Polskie poczty rycerskie były grupowane w większe 
jednostki, jakimi były chorągwie, których Jan Długosz pod 
Grunwaldem wymienia 51. Chorągwi litewskich było 40, w 
tym 3 pułki smoleńskie. Znaczna część chorągwi polskich 
formowana była na zasadzie terytorialnej, czyli z poszczegól-
nych ziem Królestwa Polskiego i tych było 17. Dalsze chorą-
gwie były własnościowe i należały do nich – 2 chorągwie kró-
lewskie (gończa i nadworna) oraz 26 chorągwi wystawionych

przez świeckich i duchownych możnowładców Królestwa 
Polskiego, 3 chorągwie wystawione przez książąt Mazow-
sza, jako wynik obowiązku lennego, oraz 3 chorągwie za-
ciężne, zaciągnięte na polecenie króla przez Czecha Janczyka 
z Jičina i Gniewosza z Dalewic, złożone z Czechów, Mora-
wian a także Ślązaków. Problem przydziału czy uczestnictwa 
rycerstwa w poszczególnych chorągwiach nie jest do końca 
w literaturze przedmiotu wyjaśniony. Z konkretnego teryto-
rium rycerz mógł być włączony do chorągwi ziemskiej lub 
możnowładczej, a nawet królewskiej. Wszystko jednak wska-
zuje na to, że rycerzowi przysługiwał wolny wybór, raczej 
z wyjątkiem chorągwi królewskich, gdzie rycerzy dobierano. 
Rycerze jednak, którzy zadeklarowali lub otrzymali konkret-
ny przydział, nie mogli go zmieniać podczas kampanii wo-
jennej.

Liczebność chorągwi była różna, a nawet są informacje 
świadczące o konieczności uzupełnienia ich stanu osobowe-
go, poprzez dodanie do chorągwi zbrojnych niezwiązanych 
terytorialnie, jak np. do chorągwi wieluńskiej o niskim sta-
nie osobowym, dołączono zaciężnych z sąsiedniego Śląska. 
Można spotkać w literaturze przedmiotu cyfry od 210 do 240 
koni w chorągwi polskiej biorącej udział w bitwie pod Grun-
waldem, lecz od tej liczby w poszczególnych chorągwiach 
są znaczne odstępstwa, na co zwracają uwagę zarówno S.M. 
Kuczyński, jak i A. Nadolski. Według obliczeń A. Nadolskie-
go chorągiew krakowska liczyła około 700 koni, chorągiew 
gończa około 500, zaś nadworna 400-450 koni.

Próby określenia liczebności wojsk biorących udział w 
bitwie pod Grunwaldem trwają niemal od zaistnienia tego 
konliktu. Wystarczy przytoczyć liczby naszego kronikarza, 
Jana Długosza, który twierdzi, że zginęło w tej bitwie 50 000 
wrogów, a 40 000 dostało się do niewoli. Również Henryk von 
Plauen, żalił się do antypapieża Jana XXIII, iż pod Grunwal-
dem z rąk pogan zginęło 18 000 chrześcijan. Nie wgłębiając
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się w historię dyskusji, tylko z kronikarskiego obowiązku 
wspomnę, że ostatnie wyliczenia przeprowadzone przez 
A. Nadolskiego, doprowadziły go do wniosku, że liczba wojsk 
armii krzyżackiej w bitwie pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r.
wynosiła około 15 000 kombatantów. Wojska sprzymierzo-
nych były nieco liczniejsze. A. Nadolski, analizując różne 
konlikty zbrojne tego okresu, oblicza, że 51 chorągwi ko-
ronnych walczących pod Grunwaldem liczyło około 20 000 
zbrojnych. Stanowczo sprzeciwia się jednak obecności pie-
choty w wojsku polskim, w przeciwieństwie do S.M. Kuczyń-
skiego, który oblicza stan wojsk polskich również na 20 000 
z tym, że w ich składzie widzi 2000 piechoty. Nieco różnią się 
obliczenia liczebności wojsk litewskich, biorących udział w 
bitwie pod Grunwaldem. S.M. Kuczyński liczbę wojsk jazdy 
litewsko-ruskiej określa na 11 000 oraz 500 piechurów, lecz 
nie bierze pod uwagę zbrojnych z taboru, artylerzystów i od-
działu tatarskiego liczącego 300 jeźdźców, a także niezmier-
nie dyskusyjnych posiłków mołdawskich. W efekcie była to 
armia licząca nieco ponad 13 000 zbrojnych. A. Nadolski li-
czebność wojsk wielkiego księcia litewskiego określa na około
10 000 zbrojnych, gdzie włącza również 300 Tatarów.

Rozważając liczebność wojsk sojuszniczych, nie można 
zapomnieć o taborze towarzyszącym każdej armii. O tabo-
rach mamy wyjątkowo skąpe informacje. Jan Długosz wspo-
mina o nich przy przeprawie przez Wisłę pod Czerwińskiem, 
o destrukcji wozu z pociskami artyleryjskimi pod Kurzętni-
kiem, a także pod Dąbrównem, a pod datą 13 lipca o wymar-
szu taborów o 2 godziny wcześniej niż wojsko. Należy sądzić, 
że był zarówno transport prywatny (często ich liczba była 
ograniczana specjalnym zaleceniem dowódcy), jak i państwo-
wy. Zgodnie jednak przyjmują badacze, że każda kopia mia-
ła swój wóz, przywołując statut wojenny z 1477 r., w którym 
czytamy, aby każdy na wojnę przy swym wozie krom picznych 
miał jednego pieszego. W taborach była zapasowa żywność, 

artyleria, pociski, wozy z lekarzami, namioty, a także za-
pasowa broń indywidualna, w tym zarówno zaczepna, jak 
i ochronna. Wielu badaczy przyjmuje, że liczba wozów armii 
sojuszniczych wynosiła od 8 000 do 10 500. Z tymi liczbami 
dyskutuje A. Nadolski, negując je i co prawda nie proponuje
liczby wozów towarzyszących wojskom sojuszniczym, ale 
przyjmuje, że na jeden wóz przypada 5 do 5,3 zbrojnych. 
W efekcie nie trudno policzyć, że jest to od 5 000 do 5 660 wo-
zów. Należy zdawać sobie sprawę, że jest to ogromna liczba.
Biorąc pod uwagę, że wóz z koniem (wołem) miał długość 
około 5 m i odstęp między wozami wynosił tylko 1 m, to jest 
kolumna licząca ponad 30 km. Nie ma wątpliwości, że mar-
sze musiały się odbywać w kilku kolumnach lub drogami
równoległymi. Historycy wojskowości nie zawsze zdają sobie
sprawę z uciążliwości i spowalniania marszu przez tabory.

Pisząc o uzbrojeniu wojsk sojuszniczych należy wyraź-
nie zaznaczyć, że było ono zróżnicowane i głównie tu cho-
dzi o uzbrojenie wojsk koronnych i wojsk litewsko-ruskich. 
Uzbrojenie wojsk polskich i zakonnych w znaczący sposób 
nie różniło się tym bardziej, że pancerze ochronne przykryte 
były materiałem tekstylnym, co uniikowało ich zewnętrzny 
wygląd. Wojsko tego okresu było niezwykle barwne (ryc. 8) 
i tylko dominacja niektórych kolorów, związanych z regiona-
mi i krajami, zbieżna niejednokrotnie z barwami heraldycz-
nymi powodowała, że tylko w ograniczonym stopniu byli oni 
identyikowani z jedną z walczących stron. Należy pamiętać, 
że nawet rody polskie i Pomorzanie wchodziły w skład wojsk 
krzyżackich, nie mówiąc już o Ślązakach, którzy występowali 
po obu stronach. W epizodach przebiegu bitwy możemy do-
strzec pomyłki w identyikacji oddziałów. Świadczy o tym 
również założenie przez wojsko polskie opasek ze słomy, aby 
szybciej można było odróżnić swoich od wrogów. Wyjątek tu 
stanowią bracia zakonni, u których dominowały barwy białe 
i jako ich znak – czarny krzyż. Reguła zakonna nie pozwalała
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braciom zakonnym występować z herbami rodowymi. Te bar-
wy okazały się chyba tragiczne w skutkach, bowiem wszyscy 
polegli oni na polu bitwy.

Pisząc o uzbrojeniu ochronnym uczestników bitwy pod 
Grunwaldem należy jeszcze raz podkreślić, że na polu bitwy, 
w głównym zwarciu, brała udział wyłącznie jazda. Uzbro-
jenie ochronne wojsk polskich stanowiły różnej konstruk-
cji pancerze. Zbroja tzw. biała, czyli jednolite płyty metalo-
we bez pokrycia materiałem tekstylnym nie były jeszcze w 
użyciu. Nawet jeżeli już był stosowany jednolity napierśnik, 
to przykryty tkaniną, na której często wyobrażony był herb 
i w ten rodzaj ochrony tułowia zaopatrzeni byli głównie, ale 
nie jedynie, rycerze-kopijnicy. W dolnej części kirysu przy-
czepione były poziome folgi, chroniące podbrzusze. Ręce i 
nogi, a także dłonie okryte były pełnymi metalowymi ochra-
niaczami, niepokrytymi już tkaniną i towarzyszyły one róż-
nym rodzajom pancerzy, a następnie pełnej już zbroi białej. 
Fragment rękawicy datowanej na początek XV w. znalezio-
no na zamku w Bolesławcu nad Prosną. Pod pancerzem pły-
towym rycerz-kopijnik miał założony pancerz kolczy, na któ-
ry składała się jednolita suknia i nogawice, dodatkowo osła-
niające zwłaszcza części ciała słabiej chronione, takie jak na-
karczki, opachy, podbrzusze czy zgięcia rąk i nóg. Pancerz 
kolczy towarzyszył również innym rodzajom uzbrojenia 
ochronnego, a także zbroi, używanym nie tylko w okresie 
bitwy pod Grunwaldem, a jako samodzielny rodzaj ochro-
ny tułowia używali go z dużym powodzeniem strzelcy. Nie-
wątpliwie w czasie potrzeby grunwaldzkiej były używane 
pancerze, gdzie napierśnik wykonano z kilku płyt – zwanych 
płatami – uzupełniany w dolnej części poziomymi folgami 
o różnej szerokości, od 2-3 cm do 6-7 cm. Inny rodzaj pan-
cerza wykonany był w całości z prostokątnych folg o długo-
ści od kilkunastu do około 30 cm, łączonymi ze sobą przy po-
mocy nitów, a całość była przykryta materiałem tekstylnym. 

Fragmenty, zdaniem odkrywców szorcy, wykonanej z dłu-
gich folg przyczepionych do napierśnika z prostokątnych zbroj-
ników, datowane przez odkrywców na połowę XIV w. znale-
ziono w Nowym Mieście, pow. Środa Wielkopolska (ryc. 11). 
Fragmenty pancerza folgowego odkryto również w Plemię-
tach koło Grudziądza w warstwach spalonego grodziska, 
którego koniec funkcjonowania łączony jest z wojną w 1414 r.
(ryc. 12), a także w skupisku nr 2 (ryc. 9) w ruinach zam-
ku zniszczonego w 1428 r. zwanym Szczerba koło Bystrzy-
cy Kłodzkiej. Jednak wszystkie te rodzaje pancerzy, pomimo
zróżnicowania chronologicznego, miały pełne prawo wy-
stępować na polach Grunwaldu. Dużą popularnością cie-
szył się pancerz zbrojnikowy, jak wynika z coraz częstszych 
znalezisk archeologicznych. Były to stosunkowo niewielkie 
prostokątne płytki metalowe, liczące od kilku do kilkuna-
stu centymetrów, łączone nitami i przyczepiane przy pomo-
cy nitów również do przykrywającego go materiału. Właśnie 
z takich kilkunastocentymetrowych zbrojników zbudowany 
był, wspomniany wyżej, napierśnik pancerza datowany na 
połowę XIV w. z Nowego Miasta. Tego typu pancerz był jesz-
cze używany w czasach bitwy pod Grunwaldem. Zdaniem 
Lecha Marka, fragmenty takiego pancerz, który określa jako 
brygantyna, czyli składający się ze zbrojników przynitowa-
nych do wierzchniego materiału znalezione w skupisku nr 1 
w wyżej wspomnianym zamku Szczerba. 

W wojskach księstwa mazowieckiego, a także wśród 
wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, spotykany jest jeszcze
inny rodzaj pancerzy, charakterystyczny dla wschodniego
kręgu kulturowego. Był to pancerz łuskowy, składający 
się z prostokątnych płytek zachodzących dachówkowato 
na siebie, często zaokrąglonych w dolnej części i mocowa-
nych w górnej części do podłoża tekstylnego lub skórzanego.
Innym typem ochrony tułowia był pancerz lamelkowy, 
znany nam z przekazów ikonograicznych, głównie pieczęci 
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z Mazowsza i Litwy, ale zwłaszcza z ikonograii i znalezisk 
ruskich. Pancerza lamelkowego używało jednak również w 
zachodniej Europie, o czym świadczy odkrycie ich na pobo-
jowisku z 1361 r. pod Visby. Były to prostokątne płytki ułożo-
ne pionowo, zachodzące jednym bokiem na siebie i ułożone 
w równe rzędy poziome. Płytki najczęściej łączone były przy 
pomocy drutu lub rzemieni i nie były one pokryte materia-
łem tekstylnym.

Istotnym elementem uzbrojenia ochronnego jazdy była 
tarcza, wykonana z drewna i przykryta skórą, na której ry-
cerz umieszczał swój herb. Tarcza rycerza kopijnika była naj-
częściej prostokątna z zaokrąglonymi rogami lub w kształcie 
owalu. W prawej górnej części tarcza miała wcięcie, gdzie w 
pozycji bojowej opierał rycerz kopię, co ułatwiało jej utrzy-
manie i nakierowanie na cel (ryc. 15). Wśród wojsk Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, a także książąt mazowieckich, spoty-
kany był jeszcze jeden rodzaj tarczy, używanych przez jazdę, 
a mianowicie pawężki (ryc. 13). Pawężki były to tarcze zbli-
żone kształtem do prostokąta lub czasami owalne, z wyraźną 
granią biegnącą pionowo przez środek tarczy.

Kolejnym elementem uzbrojenia ochronnego był hełm. 
Najczęściej używanym hełmem w tym czasie był kapalin (ryc. 8),
występujący często w źródłach pisanych tego okresu pod na-
zwą kłobuk. Innym typem hełmu, również popularnym w 
tym czasie, był szłom, czyli hełm stożkowy, do którego przy-
czepiano czepiec kolczy, osłaniający szyję i barki (ryc. 8).
Rycerze-kopijnicy najczęściej nosili hełm zamknięty zwa-
ny przyłbicą z ruchomą zasłoną. W tym czasie zasłona mia-
ła charakterystyczny kształt, wydłużony w przedniej części 
i nazywana była hundsgugel, czyli psi pysk (ryc. 8).

Omawiając uzbrojenie ochronne, należy wspomnieć 
również o okryciu konia. Już od połowy XIII w. wiemy, że 
również koń był chroniony, przynajmniej częściowo uzbro-
jeniem ochronnym. W tym czasie rozpowszechnia się jednak 

kropierz, przykrywający konia, ozdobiony barwami heral-
dycznymi (ryc. 5). Pod Grunwaldem – wydaje się jednak, że 
sporadycznie – rycerze-kopijnicy występowali na polu bitwy 
na koniu okrytym kropierzem (kropyersz, cropyerz), o czym 
wspomina Jan Długosz i wymienia Dobiesława z Oleśnicy. 
Niemożliwym jest stwierdzenie, czy pod kropierzem koń 
miał uzbrojenie ochronne. Jednocześnie nadmienić należy, 
że ladry, czyli pełne płyty metalowe chroniące konia, niepo-
kryte tkaniną, pojawiają się wraz ze zbroją białą. Konie miały
jednak, podobnie jak i jeźdźcy, częściowo chronione płyta-
mi części ciała, jak np. głowa czy kark przykryte naczółkiem 
i nakarczkiem.

Trudno ocenić, jaki rodzaj uzbrojenia zaczepnego na-
leży do najważniejszych. Niewątpliwie główną bronią ryce-
rza-kopijnika była kopia. Służyła ona do walki w pierwszym 
uderzeniu a później albo uległa zniszczeniu, albo była od-
rzucana, kiedy już dochodziło do wytracenia impetu konia 
i do użycia wchodziły inne rodzaje broni, do walki w zwarciu 
i główną rolę zaczynał odgrywać miecz. Jednak rycerz wyru-
szając na wyprawę wojenną, często posiadał więcej niż jedną 
kopię i nawet w tej samej bitwie, po przegrupowaniu, wzna-
wiał bój ponownie z kopią, nie zawsze tą samą, z którą rozpo-
czynał bój. Kopia była długa, bo sięgała 5 m i często, aby ogra-
niczyć jej ciężar, stosowano różne zabiegi. Do takich zabie-
gów zmniejszających ciężar należało kanelowanie, czyli kil-
kakrotne powtórzone rowki, wykonywane wzdłuż drzewca.
Innym sposobem zmniejszania wagi kopii było rozpoławia-
nie drzewca, wybieranie ze środka części drewna, a następ-
nie połowy te sklejano i często owijano barwnym materia-
łem, niejednokrotnie w kolorach dominujących w herbie. 
Groty kopii były masywne i czasami posiadały wąsy, chro-
niące wierzchołek drzewca przed ucięciem i które jednocze-
śnie wzmacniały osadzenie grotu na drzewcu.

Niewątpliwie na polu bitwy były również używane 
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włócznie z drzewcem o długości około 2 m. Groty włóczni, 
najczęściej o kształcie lancetowatym, nie były tak masywne 
i krępe jak groty kopii, ale niewiele od nich się różniły. Groty 
włóczni nie mały wąsów.

Niezwykle ciekawym rodzajem broni zaczepnej, wy-
mienianym w relacjach z bitwy, była sulica. Był to oręż uży-
wany chętnie przez Litwinów, ale pojawia się również w 
ręku rycerzy zakonu krzyżackiego. Trudno jednoznacznie 
opisać jej wygląd, bo nawet wśród bronioznawców są zdania 
podzielone. Badacze skłonni są dopatrywać się w tej nazwie 
broni drzewcowej, lżejszej i krótszej od włóczni.

W okresie bitwy pod Grunwaldem miecze miały róż-
ne proporcje. Były to najczęściej miecze dwuręczne, o długo-
ści od około 110 cm do około 130 cm (ryc. 10). W użyciu były, 
ciężkie, długie, ze słabo wyodrębnionym sztychem i zbro-
czem sięgającym połowy długości głowni (typ XIIIa). Naj-
popularniejszymi mieczami tego okresu były okazy o głowni 
równomiernie zwężającej się ku wykształconemu sztychowi, 
przystosowanym do przebijania i ze zbroczem sięgającym do 
4 długości (typ XVIa wg klasyikacji R.E. Oakeshotta). Były 
też w użyciu miecze jednoręczne, o nieco krótszej głowni, 
lecz o tym samym kształcie (typ XVI). Znacznie rzadziej uży-
wano mieczy o węższej głowni, lecz o zbliżonej długości, bar-
dziej przydatnej do kłucia niż sieczenia, ale z rękojeścią dwu-
ręczną (typ XVII), a także mieczy bez zbrocza, lecz z granią 
już zdecydowanie przydatnych do kłucia (typ XVa).

Na polu bitwy pod Grunwaldem w użyciu były rów-
nież topory i to nawet w ręku rycerzy-kopijników, o czym 
wyraźnie mówi Jan Długosz – Kiedy w końcu połamali kopie [...] 
walczyli złączeni jedynie mieczami i wyciągniętymi nieco dalej na 
drzewcu toporami (securibus – siekierami). Topory we wcze-
snym średniowieczu były popularną bronią, lecz w późnym 
średniowieczu, a zwłaszcza już w okresie bitwy pod Grun-
waldem, traci ona w Polsce swoje znaczenie. Jest to broń 

uchodząca za nierycerską, choć jak widzimy, Jan Długosz 
jeszcze ją umieszcza w ręku rycerzy. Co prawda ostatnio Jan 
Szymczak sugeruje, że wyraz securibus nie oznacza siekier, 
lecz inny typ broni, a mianowicie berdysze, określane w nie-
co późniejszych źródłach pisanych terminem barta. Problem 
niewątpliwie wymaga dalszych studiów. Topór jednak licz-
nie traia na tarcze heraldyczne, stając się godłem niektórych 
rodów, co świadczy o jego wysokiej randze w życiu średnio-
wiecznego społeczeństwa.

Nieodzownym elementem uzbrojenia rycerza był pugi-
nał, noszony z prawej strony, na wysokości bioder. Jak moż-
na dostrzec na przedstawieniach ikonograicznych, często 
był on noszony jako jedyna broń codziennego użytku. Nie-
stety niewiele mamy zabytków tej broni na naszym teryto-
rium w porównaniu z okazami zachodnioeuropejskimi, w 
tym także puginałów datowanych na okres konliktu grun-
waldzkiego. Niemniej jednak możemy stwierdzić, że w uży-
ciu były różnego typu puginały, takie jak tarczowe, basilardy, 
szwajcarskie, nerkowe oraz z rękojeścią mieczową (ryc. 14),
a także puginały o rękojeści i głowni typowo nożowej i taki 
właśnie nóż bojowy, datowany na początek XV w. znalezio-
no w czasie badań w Dąbrównie. Typowym przykładem pu-
ginału z tego okresu jest sztylet typu basilard, znaleziony w 
Orzeszynie (ryc. 7), datowany co prawda na XIV w., lecz uży-
wane są one również w XV w. Zabytek z Orzeszyna wykona-
ny został w całości z jednego kawałka żelaza, co nie jest od-
osobnionym przypadkiem dla tego okresu.

Nie mniej istotną bronią, używaną powszechnie w okre-
sie bitwy pod Grunwaldem, była broń strzelcza. Niewątpli-
wie na polu bitwy była ona używana, świadczy o tym cho-
ciażby fakt, że każdej kopii rycerskiej towarzyszyli strzelcy. 
Normalną taktyką walki w bitwach średniowiecza było pro-
wadzenie ostrzału nieprzyjaciela przez strzelców, spoza ple-
ców kopijników, czyli tzw. nawija.
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Nie ma wątpliwości, że w czasie bitwy grunwaldz-
kiej, w wojskach sojuszniczych, łuk releksyjny był używa-
ny, skoro w bitwie brali udział Rusini i Tatarzy. Jednocze-
śnie, jak wynika z aktów nadawczych z lat 1350-1450, okre-
ślających m.in. wymiar służby wojskowej, pojawia się obo-
wiązek stawania z łukiem (cum arcu) i ponieważ dotyczą one 
głównie Rusi Halickiej, z pewnością chodzi tu o łuki oriental-
nego typu. Bezpośrednio na polu bitwy grunwaldzkiej, przy 
Władysławie Jagielle, jeden z trzech giermków – Danilkonis 
de Russia, miał powierzoną opiekę nad sagitas regias. Pomimo 
dyskusji co do znaczenia terminu sagitas, Władysław Jagieł-
ło był miłośnikiem właśnie łuków i z dużym prawdopodo-
bieństwem można sądzić, że giermek opiekował się również
królewskim łukiem. O użyciu łuku w bitwie grunwaldzkiej 
świadczy znalezienie w czasie badań archeologicznych, w 
okolicach ruin krzyżackiej kaplicy, pięciu grotów strzał.

Kusze były w powszechnym użyciu w czasach nas bez-
pośrednio interesujących. Potwierdzają to liczne badania ar-
cheologiczne, w których występują groty bełtów kusz, zaś tyl-
ko sporadycznie groty strzał i te najczęściej są wiązane z obec-
nością na ziemiach polskich etnikum wschodniego, jak np. w 
spalonym w 1414 r. grodzisku stożkowatym w Plemiętach 
koło Grudziądza. Również na polu bitwy pod Grunwaldem 
znaleziono bełty kusz. Trudno jest jednak stwierdzić, jakie
typy kusz były używane przez wojska sprzymierzonych. 
Tu nie mamy żadnych informacji na ten temat. Niewątpliwie 
w powszechnym użyciu była prosta kusza, naciągana przy 
pomocy haka zawieszonego na rzemieniu przy pasie (ryc. 6) 
i strzemiączkiem do przytrzymywania kuszy przy naciągu.

Zgodna jest opinia badaczy, że strona sojusznicza na 
polu bitwy pod Grunwaldem nie użyła broni palnej, choć po-
siadała ją już w czasie przeprawy przez Wisłę pod Czerwiń-
skiem a także pod Kurzętnikiem. Wzmianki te dotyczą dział, 
lecz o ich parametrach niestety nic nie wiemy. Działa te były 

z powodzeniem użyte po bitwie pod Grunwaldem, przy ob-
lężeniu Malborka. Tu mamy informacje, które w niewielkim 
tylko stopniu mówią nam o ich wadze, bowiem jedno z dział 
wniesiono na wieżę kościelną, aby ostrzeliwać zamek, a więc 
nie było zbyt ciężkie. Inne działa, na tyle dokuczyły załodze 
Malborka, że obrońcy zorganizowali nocną wycieczkę i za-
gwoździli kilka dział, nie usiłując ich zabrać ze sobą, choć kil-
ku polskich rycerzy zabili i ranili. Tak więc działo musiało 
być znacznie cięższe od poprzedniego. Nie mamy informacji 
o użyciu w tym czasie ręcznej broni palnej, lecz pojawia się 
termin istula, jako broń strzelcza wojsk krzyżackich w 1410 r.,
lecz ten sam termin jest również użyty nieco później, bo w 
roku 1431 i jest to broń w posiadaniu Litwinów. Bronioznawcy
są zgodni, że jest to ręczna broń palna i określają ją terminem 
piszczel lub rusznica, dobrze znana z późniejszych czasów.

W wyniku analizy źródeł, zarówno pisanych, ikonogra-
icznych, jak i zabytków oryginalnych, możemy stwierdzić, 
że uzbrojenie wojsk polskich niewiele różniło się od uzbro-
jenia zachodnioeuropejskiego. Różni się uzbrojenie wojsk 
litewsko-ruskich, zarówno od polskiego i w mniejszym stop-
niu od krzyżackiego, ale nie oznacza to, że było to gorsze 
uzbrojenie, ponieważ w tym czasie wiele rodzajów uzbroje-
nia, niewątpliwie o genezie wschodniej, przejęli zbrojni zako-
nu krzyżackiego.
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Andrzej Nowakowski

Wojskowość krzyżacka 
w epoce bitwy pod Grunwaldem

Państwo zakonne w Prusach cechował wysoki poziom 
organizacji wojskowej. Wypływało to z charakteru rycerskiej 
organizacji zakonnej opartej na „statutach”, które w sposób 
drobiazgowy i konsekwentny regulowały sprawy wojskowe, 
zapewniając surową dyscyplinę i karność wobec zwierzchni-
ka zakonu – wielkiego mistrza. Był on dowódcą zakonnych 
sił zbrojnych a jego zastępcą był wielki marszałek (komtur 
Królewca). Podstawę siły zbrojnej stanowiła ciężkozbrojna 
jazda złożona z braci rycerzy składających śluby wieczyste. 
Byli oni urodzeni na ziemiach niemieckojęzycznych. Świad-
czy o tym nazwa – Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny 
Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Bracia rycerze składają-
cy śluby wieczyste tworzyli konwenty w obrębie komturii, o 
różnej liczebności – od blisko 70 w Malborku, 50 w Królewcu 
i 2-3 w komturiach chełmińskich. W rycerskiej jeździe służy-
li też, jako strzelcy – półbracia, bracia służebni, a niekiedy też 
ludność – pruskiego pochodzenia.

Rycerska jazda składała się z kopijników i pocztowych 
(strzelców). Uformowana była w kopie kilkuosobowe, od 3 do 
8 wojowników. Wspierana była pomocniczymi oddziałami za-
ciężnymi.

Piechota odgrywała początkowo w krzyżackich siłach 
zbrojnych podrzędną rolę.

Organizację wojskową, utworzoną jeszcze w Palestynie, 
władze zakonne w Prusach zmodyikowały, dostosowując 
do miejscowych warunków. Krzyżacy byli organizatorami
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siły zbrojnej swego państwa, opierając się początkowo nie na 
pomocy zaciężnych, lecz na służbie wojskowej poddanych, 
zwłaszcza posiadaczy ziemskich i sołtysów. Podczas wy-
praw na Litwę i Żmudź, zwłaszcza od 2. połowy XIV w., po-
magali także krzyżowcy – rycerscy przybysze z zachodniej 
Europy. Od przełomu XIV i XV stulecia zaznacza się wzrost 
znaczenia zaciężnych, którzy od jesieni 1410 r. stali się czyn-
nikiem dominującym w armii krzyżackiej.

Wojskową jednostką organizacyjną była komturia. Kom-
tur był zwierzchnikiem zarówno konwentu, jak i wojowni-
ków z podległego mu terytorium. Jego zastępcą był chorąży 
– przedstawiciel miejscowego rycerstwa. Niekiedy siły zbroj-
ne małej komturii stawały pod chorągwiami większej jednost-
ki terytorialnej – np. ziemi chełmińskiej. Rycerstwo było zobo-
wiązane do służby na każde wezwanie komtura, a jej wymiar 
był określony w przywileju nadawczym dóbr. Posiadacze dóbr 
na prawie polskim i chełmińskim pełnili służbę bądź jako cięż-
kozbrojni – rossdienst (powyżej 40 łanów), a ubożsi jako lekko-
zbrojni (platendienst). Służba wojskowa nie miała ograniczeń 
terytorialnych, nie wyłączając wypraw na Żmudź czy Litwę. 
Rycerstwo chełmińskie miało przywilej organizacyjny służby 
do obrony granic własnej ziemi, także na Warmii obowiązek 
wojskowy ograniczony był do ziem Prus właściwych.

Obok rycerstwa do służby wojskowej zobowiązani byli 
tzw. wolni (Freie), dla których była ona głównym obowiąz-
kiem. Również chłopi dostarczać musieli zbrojnych, zwłasz-
cza od połowy XIV w., w okresie wypraw przeciw Litwie. 
Służyli sołtysi (konno), ale również karczmarze, młyna-
rze, a nawet ubodzy chłopi. Ustaliła się zasada, iż średnio 
z 10 łanów chełmińskich chłopi dawali jednego lekkozbrojne-
go obok wozów wojennych i żywności. Chłopi zobowiązani 
byli także do pomocy przy budowie zamków.

Również miasta dawały w potrzebie wojennej konnych 
ciężkozbrojnych, wozy i piechotę.

Do służby zbrojnej w zakonie powoływani byli zwycza-
jowo także poddani biskupów pruskich. Biskupi zachowa-
li wprawdzie prawo zwoływania własnych sił wojskowych 
i wyznaczania kontyngentów dostarczanych na prośbę wiel-
kiego mistrza, jednak centralne kierownictwo sił zbrojnych 
w Prusach należało do zwierzchnictwa zakonu.

Aż do 1410 r. znaczną rolę odgrywali w wojsku krzy-
żackim goście – rycerze przybywający z Zachodu (zwłaszcza 
z Francji, Burgundii, Anglii), aby uczestniczyć w „rejzach” 
przeciwko pogańskiej Litwie, organizowanych nawet dla za-
spokojenia osobistych ambicji przybyszy. Wyprawy te nale-
żały do stylu życia późnośredniowiecznego rycerstwa francu-
skiego czy angielskiego. Od końca XIV w. zakon, w związku
z nasileniem akcji militarnej, zaczął przechodzić na system 
zaciągania zbrojnych, głównie z terenu Rzeszy.

Krzyżacki system wojowania opierał się na ataku cięż-
kozbrojnej jazdy oraz budowie drewnianych gródków na 
opanowanych terenach. Wyprawy, podejmowane od połowy 
XIV w. przeciwko Litwie i Żmudzi miały głównie charakter 
niszczycielski, jednak nie osiągnęły większych rezultatów, 
głównie na skutek rozległości terenu działania.

Uzbrojenie wojsk krzyżackich nie odbiegało od stosowa-
nego ówcześnie w zachodniej i środkowej Europie. Krzyżacy
upowszechnili różne rodzaje broni zachodnioeuropejskiej 
i rozwijali jej produkcję za pośrednictwem rzemiosła wiel-
kich miast pruskich czy poprzez import. Sami bowiem tylko 
częściowo mieli pełną zbroję płytową. W większości rycer-
stwo służebno-świeckie nosiło lżejsze uzbrojenie. Krzyżacy 
przejęli pod wpływem pruskim czy w ogóle bałtyjskim, nie-
które wschodnie elementy uzbrojenia rycerskiego, a zwłasz-
cza stożkowe przyłbice (pekilhuben), tarczę – pawęż i sulice. 
Zapożyczenia wschodnie były dostosowane do walki na le-
sistych obszarach, do zwalczania przeciwnika posługującego 
się głównie lżejszą bronią.

Andrzej Nowakowski Andrzej Nowakowski
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Od lat 70. XIV w. pojawia się w ziemi krzyżackiej artyle-
ria, używana głównie podczas oblężeń.
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Jan Szymczak

Działania wojenne wojsk sojuszniczych 
w kampanii grunwaldzkiej 1410 r.

Rok 1409 Polska zakończyła stratą ziemi dobrzyńskiej. 
Jej zajęcie było dotkliwym ciosem, gdyż zakon krzyżacki zy-
skał w niej dogodną bazę operacyjną do dalszych działań 
przeciwko Polsce i Mazowszu. Kolejną ciężką stratą było 
opanowanie Bydgoszczy, strategicznej twierdzy dla obron-
ności innych ziem Królestwa Polskiego, klucza do Kujaw 
i Wielkopolski. Reakcją Władysława Jagiełły na te niezaprze-
czalne sukcesy krzyżackie była wrześniowo-październiko-
wa powszechna wyprawa przeciwko państwu zakonnemu 
w Prusach, w wyniku której odzyskano Bydgoszcz. Brak po-
mocy litewskiej i zbliżająca się jesień spowodowała, że 8 paź-
dziernika na granicy polsko-krzyżackiej nad Brdą za pośred-
nictwem posłów Wacława IV zawarto rozejm do zachodu 
słońca 24 czerwca 1410 r., na 9 lutego 1410 r. przewidziano 
zaś wydanie przez niego wyroku rozjemczego. Tak kończył 
się pierwszy etap wielkiej wojny na odcinku polsko-krzyżac-
kim.

*
Jakkolwiek akcje dyplomatyczne i przygotowania logi-

styczne trwały przez cały czas, to jednak dopiero z wiosną
1410 r. zaczęły się podstawowe ruchy wojskowe. Na początku
kwietnia wzmocniono polskie załogi na Kujawach. W otrzy-
manej od króla tenucie w Bydgoszczy stanął ze znacznym od-
działem Janusz Brzozogłowy, w klasztorze cystersów w Ko-
ronowie obozował czeski rotmistrz Jan Sokół z Lamberka 
z 500 kopiami, na pograniczu z Nową Marchią harcował 

Andrzej Nowakowski
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Jan Szymczak Jan Szymczak

Maciej z Wąsoszy, na prawym brzegu Wisły gromadziły się 
oddziały mazowieckie, na wschodnich rubieżach państwa 
krzyżackiego trwało powstanie na Żmudzi, a wielki książę 
litewski Witold zbierał swoje wojska. Z tych kilku frontów 
walk dla krzyżackiego dowództwa najrealniejszy wydawał 
się pomorski kierunek polskiego uderzenia.

Nieprzyjęcie przez stronę polsko-litewską wyroku pra-
skiego Wacława IV Luksemburskiego z 15 lutego 1410 r., 
a ogłoszonego w maju 1410 r. we Wrocławiu, upoważniało 
Krzyżaków do niedotrzymania terminu rozejmu i Ulryk von 
Jungingen planował atak na 1 czerwca 1410 r. Rozejm jednak 
utrzymał się na skutek negocjacji króla węgierskiego Zyg-
munta Luksemburskiego.

Pełna mobilizacja wojenna w Polsce rozpoczęła się w 
czerwcu 1410 r. Jan Długosz zapisał: Król polski Władysław bio-
rąc pod uwagę, że nie została mu żadna nadzieja na zachowanie po-
koju z Krzyżakami, rozesłał listy i wici i nakazał wszystkim panom 
rycerzom i poddanym swojego Królestwa Polskiego i podległych mu 
ziem chwycić za broń i ruszyć do Prus przeciw Krzyżakom.

Na wojnę ruszyła cała Polska. I jakkolwiek nie mamy 
pełnych danych co do zasad przeprowadzonej mobilizacji, 
to jednak nawet posiadane szczątkowe informacje pozwala-
ją na odtworzenie jej ogólnego obrazu. Wiadomo, że staro-
sta sieradzki Mikołaj Białucha z Michałowa odprawiał sądy 
22 czerwca w Bałdrzychowie, 23 zaś znajdował się na polach 
wsi Cichmiana pod Uniejowem. Ta ostatnia lokalizacja wska-
zuje, że mógł on prowadzić rycerstwo na wyprawę grun-
waldzką z powiatów sieradzkiego i szadkowskiego do prze-
prawy na Nerze pod Dąbiem. Stąd droga prowadziła przez 
Kupienin, Leszno, Kotowice, Goraj, Nagórki, Łękę, Zawadę, 
Błonie, Topolę do Łęczycy. Może przez Cichmianę szły także 
wojska wielkopolskie, a przynajmniej z powiatu kaliskiego, 
skoro w 1409 r. w podłęczyckich borach oczekiwano na woj-
ska wielkopolskie i zapewne sieradzkie. Zebrane pod Łęczycą

wojska podążały przez Górę św. Małgorzaty, Piątek, Bielawy 
i Łowicz do Kozłowa, gdzie 29 czerwca nocowały oddziały 
idące z południa Polski.

Natomiast król Władysław Jagiełło rozpoczął kampanię 
wojenną 1410 r. od wizyty-pielgrzymki 19 czerwca do klasz-
toru św. Krzyża na Łysej Górze i po całodziennych modłach w 
intencji zbliżającej się wojny wyruszył przez Bodzentyn, Bli-
żyn, Żarnów, Sulejów do Wolborza, gdzie stanął 24 czerwca.
Tu – jak przed rokiem – wyznaczono punkt zborny dla rycer-
stwa małopolskiego i z ziem ruskich Korony. Ze względu na 
fakt, iż Polska liczyła się z atakiem króla węgierskiego Zyg-
munta Luksemburskiego, dla obrony południowej granicy 
król wyznaczył rycerstwo powiatów: sądeckiego i szczyrzyc-
kiego oraz ziemi bieckiej pod dowództwem kasztelana lubel-
skiego Jana ze Szczekocin.

*
Wraz z zachodem słońca 24 czerwca upłynął termin ro-

zejmu.
I znów oddajmy głos Janowi Długoszowi. Kiedy w dzień św. 

Jana Chrzciciela wygasło zawieszenie broni, skupiwszy się razem [za-
łogi z Inowrocławia i Brześcia Kujawskiego] zasadzili się w lesie 
nazwanym Słuszowskim [koło Służewa], w pobliżu Torunia i o za-
chodzie słońca, gdy tymczasem mistrz pruski Ulryk siedział przy stole 
i ucztował z posłami króla rzymskiego i węgierskiego Zygmunta, woje-
wodą węgierskim Mikołajem Garą i Ściborem ze Ściborzyc oraz wielo-
ma komturami, podłożywszy ogień podpalają chaty położone nad brze-
gami rzeki Wisły oraz wsie Nieszawę, Murzynów i wiele innych [...] 
będących wówczas w posiadaniu mistrza i Zakonu krzyżackiego osie-
dli, urządzili patrzącym piękne, lecz przykre widowisko. Mistrza pru-
skiego Ulryka dotknął ten pożar nader boleśnie. Rozpoczęcie walki 
na odcinku kujawskim nadal sugerowało Krzyżakom pomor-
ski kierunek ataku wojsk sprzymierzonych. Na skutek rokowań 
posłów Zygmunta Luksemburskiego nastąpiło kolejne, tym ra-
zem dziesięciodniowe przedłużenie rozejmu do 4 lipca.
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Dnia 26 czerwca w czwartek Jagiełło opuścił Wolbórz 
i ruszył do Lubochni, gdzie nocował, w piątek 27 obozował 
w Wysokienicach, w sobotę zaś 28 czerwca kolumna przy-
była do arcybiskupiej kopalni rudy żelaznej i do wielkiego 
stawu rybnego, zwanego Samice. Tam podczas gwałtownej 
burzy piorun zabił kilka koni i jednego człowieka, a drugie-
go zostawił pół żywego. Misę w namiocie rycerza Dobiesła-
wa z Oleśnicy pełną gotowanych ryb zniszczył doszczętnie w 
obecności wielkiej liczby spożywających posiłek przy stole, 
nikomu jednak z biesiadujących nic złego nie zrobił. To jeden 
z przykładów niebezpieczeństw czyhających na podróżnych 
– niekoniecznie podczas wypraw wojskowych. W niedzielę 
29 czerwca w Kozłowie nad Bzurą może już doszło do spo-
tkania z przybyłymi tutaj oddziałami wielkopolskimi, sie-
radzkimi, łęczyckimi i zapewne kujawskimi, skąd w ponie-
działek 30 czerwca wyruszył do przeprawy przez Wisłę w 
Czerwińsku. Odbyła się ona po zbudowanym przez mistrza 
Jarosława pod Kozienicami moście pontonowym, cudzie 
XV-wiecznej techniki wojskowej. Jak czytamy w Kronice konlik-
tu króla Władysława z Krzyżakami, na drugim brzegu Wisły
znalazły się wtedy przybyłe już oddziały wraz z działami, ma-
chinami i innym sprzętem wojennym bez szkody i niebezpieczeń-
stwa. W ciągu trzech dni, do 2 lipca, cała armia koronna zna-
lazła się na prawym brzegu Wisły, gdzie połączyła się z woj-
skami mazowieckimi i litewskimi. Na prośbę Witolda Jagieł-
ło podesłał 12 chorągwi polskich na linię Narwi, dla osłony 
oddziałów litewsko-ruskich, nie objętych październikowym 
rozejmem 1409 r. Po uroczystej mszy św. w klasztorze czer-
wińskim biskup płocki Jakub z Korzkwi wygłosił kazanie dla 
całego wojska na temat wojny sprawiedliwej i niesprawiedli-
wej.

Dnia 3 lipca wojska sprzymierzonych ruszyły na pół-
noc, a pierwszy ich postój wypadł w Żukowie. W tym cza-
sie harcujący na pograniczu kujawsko-pomorskim Janusz 

Brzozogłowy podstępem wywabił krzyżacką załogę ze Świe-
cia i pokonał ją w zasadzce. W związku z tym wielki mistrz 
pozostawił w Świeciu tamtejszego komtura Henryka von 
Plauen na czele miejscowego rycerstwa, co okazało się nieba-
wem – po bitwie grunwaldzkiej – decyzją zbawienną dla pań-
stwa zakonnego w Prusach.

Kolejny postój wojsk sprzymierzonych wypadł na łą-
kach nieznanej wsi, skąd do granic państwa krzyżackiego zo-
stały jeszcze 4 dni drogi, ale już wtedy wielu – nie bacząc na 
karność wojskową i zakaz królewski – na własną rękę wy-
prawiło się do ziem wrogów przynosząc w nocy znakomitą 
zdobycz i łupy, gdyż za dnia nie mieli na to odwagi z obawy 
przed karą.

W sobotę 5 lipca do obozu królewskiego, rozłożonego 
pod wsią Jeżewo, przybyli przedstawiciele Zygmunta Luk-
semburczyka: Mikołaj Gara, Ścibor ze Ściborzyc i Krzysz-
tof Gersdorf z propozycją wstrzymania działań wojennych. 
W ich obecności 6 lipca wielki książę Witold przeprowadził 
ostateczną organizację i przegląd wojsk litewskich, rozdał 
40 chorągwi ich dowódcom, a następnie specjalnie zarządzo-
ny alarm próbny postawił w gotowości bojowej całą armię. 
Wtedy odprawiono z obozu węgierskich posłów. Jako waru-
nek podjęcia jakichkolwiek rozmów Jagiełło zażądał zwrotu 
ziemi dobrzyńskiej, rezygnacji zakonu ze Żmudzi i wypłace-
nia odszkodowania za zniszczenia poczynione przez Krzyża-
ków w 1409 r. Wielki mistrz odrzucił te warunki, w związku 
z czym wojska sprzymierzonych – po dwudniowym posto-
ju we wsi Bądzyń nad Wkrą, w oczekiwaniu na tabory i arty-
lerię – 9 lipca wkroczyły do Prus, w granice państwa zakonu 
krzyżackiego. Postój wymuszony był podążającą za armią ar-
tylerią i taborami. Wozy piczne, tj. zaopatrzeniowe, to nieod-
łączny element – nie tylko zresztą średniowiecznego – woj-
ska. Część żywności wiozło rycerstwo na swoich wozach, 
a część dostarczyły miasta mazowieckie.

Jan Szymczak Jan Szymczak
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Po przebyciu 2 mil (ok. 15 km) – jak pisze Jan Długosz 
– na polnej równinie dokonano przeglądu całej armii, na któ-
rą składały się 82 chorągwie, tak własne: królewskie i wielkiego 
księcia litewskiego Aleksandra, jak i książąt mazowieckich: Siemo-
wita i Janusza, oraz panów polskich, które wieczorem rozłożyły 
się obozem pod Lidzbarkiem Welskim. Nie była to cała armia 
polsko-litewsko-ruska z posiłkami, gdyż stanowiło ją 91 cho-
rągwi, które zresztą nasz dziejopis w innym miejscu wszystkie 
wymienia. Może zatem te 9 dołączyło później, ale nie wiemy
kiedy, gdzie i które? Ale może to zwykła pomyłka pisarska! 

Tego samego dnia Jagiełło wyznaczył na oboźnego 
miecznika krakowskiego Zyndrama z Maszkowic, w osobie 
którego wielu historyków upatrywało nawet głównodowo-
dzącego w bitwie grunwaldzkiej. Następnego dnia cała armia
maszerowała wzdłuż rzeki Wel, kierując się ku przeprawie 
przez Drwęcę koło zamku w Kurzętniku.

Dowództwo krzyżackie nie znając planów strategicz-
nych przeciwnika i kierunku jego ataku rozmieściło swoje
wojska praktycznie na całym pograniczu, od Niemna na 
wschodzie po Wartę i Noteć z Nową Marchią na zachodzie. 
Obrona poszczególnych odcinków spoczywała na miejsco-
wych komturach, a Nowej Marchii miał bronić tamtejszy wójt 
Michał Küchmeister. Trzon armii pod wodzą wielkiego mi-
strza miał się zebrać w rejonie Świecia nad Wisłą, aby zagro-
dzić drogę armii Jagiełły, gdyby – jak przed rokiem – chciała 
wkroczyć na Pomorze.

Przeprawa przez Wisłę pod Czerwińskiem wskazała 
Krzyżakom tym razem prawidłowy kierunek ataku wojsk 
sprzymierzonych, czyli Prusy, a nie – jak się domyślano wcze-
śniej – Pomorze Gdańskie. W związku z tym wielki mistrz 
przybył pod Kurzętnik z całą armią, zostawiając pod Świe-
ciem tylko oddział osłonowy pod dowództwem tamtejszego 
komtura Henryka von Plauen. Zamek w Kurzętniku wypo-
sażył w działa i żywność, zdążył ufortyikować przeprawę,

umacniając oba brzegi rzeki palisadami oraz obsadzając je ar-
tylerią i oddziałami strzelców z kuszami.

W takiej sytuacji atakowanie przeprawy nie miało żad-
nego sensu, a było wręcz skazane na porażkę lub nawet klę-
skę całej armii. W związku z tym Władysław Jagiełło powołał 
wówczas ośmioosobową radę wojenną, która miała mu słu-
żyć radą w podejmowaniu decyzji strategicznych. W jej skład 
weszli: wielki książę litewski Witold, kasztelan krakowski 
Krystyn z Ostrowa, wojewoda krakowski Jan z Tarnowa, wo-
jewoda poznański Sędziwój z Ostroroga, wojewoda sando-
mierski Mikołaj z Michałowa, proboszcz św. Floriana pod-
kanclerzy Mikołaj, marszałek Królestwa Zbigniew z Brzezia, 
podkomorzy krakowski Piotr Szafraniec z Pieskowej Skały. 
To w ich ręku – jak pisze Jan Długosz – miały spoczywać naj-
ważniejsze decyzje w sprawie wojny i jej przebiegu. W myśl tej de-
cyzji armia sprzymierzonych nie podjęła się forsowania rze-
ki, gdyż postanowiono obejść ją aż do źródeł, aby stamtąd 
ponownie skierować się na Malbork. Przewodnikami zosta-
li: Trojan z Krasnego Stawu i Jan Grinwald, wójt Parczewa. 
Kolumnę miał prowadzić marszałek Królestwa Zbigniew 
z Brzezia na czele chorągwi gończej, pod powierzonym mu 
na ten czas osobistym proporcem królewskim. Sygnały miał 
przekazywać trębacz królewski. Na pierwszy dźwięk jego trą-
by przed świtem, rankiem lub kiedykolwiek indziej wojsko wstawa-
ło i zbroiło się, na drugi odgłos trąby siodłano konie, na trzeci woj-
sko ruszało w drogę za maszerującym na przedzie marszałkiem i za 
chorągwiami, pod którymi stało.

Rankiem 11 lipca armia sprzymierzonych zawróciła do 
Lidzbarka Welskiego i wieczorem rozbiła obóz pod wsią Wy-
soka koło Działdowa, a ponieważ wojsko zmęczone długim 
i ciężkim marszem potrzebowało odpoczynku, spędzono tu-
taj także cały następny dzień. Tutaj przed królem stawił się 
Frycz z Reptki, który działając z upoważnienia posłów wę-
gierskich, bawiących przy boku wielkiego mistrza Ulryka 
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von Jungingen, w imieniu Zygmunta Luksemburskiego wrę-
czył 12 lipca Jagielle formalne wypowiedzenie wojny. Król 
zachował ten fakt w tajemnicy, aby nie podkopał on mora-
le wojska.

O świcie w niedzielę 13 lipca najpierw wyruszył tabor, 
a 2 godziny później reszta armii, która wieczorem rozbiła 
obóz na południowym brzegu jeziora Dąbrowa, pod wsią 
Kalbornia. Na trasie dalszego marszu stało oddalone o 3 mile 
Dąbrówno, leżące na przesmyku pomiędzy jeziorami: Dąbro-
wa Wielka i Dąbrowa Mała, blokując przejście w kierunku 
północnym. Toteż wieczorem tego samego dnia po niespeł-
na trzygodzinnej walce padło Dąbrówno, w którym zdobyto 
dużą ilość żywności. Jednak płonące ciągle ruiny zniszczone-
go miasta uniemożliwiły dalszy marsz na północ przez wą-
ski przesmyk. W związku z tym – po kolejnym całodniowym 
odpoczynku 14 lipca – zapowiedziano wymarsz o świcie na-
stępnego dnia. Gdy zaś nadeszła noc przed owym dniem, w któ-
rą mieli wyruszyć ze wspomnianych obozów, były wielkie błyska-
wice, pioruny i grzmoty, i wielki deszcz spadł tej nocy; sprawił on 
im znaczną dogodność, ponieważ zmoczył i zwilżył ziemię, od nad-
miaru słonecznego upału niezmiernie się kurzącą, tak iż kiedy woj-
ska ciągnęły polami, jeden drugiego nie mógł dojrzeć w tumanach 
pyłu. Taki zaś wicher powiał owej nocy, że wszystkie obozy i namio-
ty powywracał. Powtarza się przytem słowa godnych wiary ryce-
rzy, którzy mówili, że w ową noc widzieli księżyc obrócony w krew 
i ukazujący się ponad nimi jakby miecz czerwony. We wtorek rano 
15 lipca 1410 r., w dzień Rozesłania Apostołów, były nawet 
problemy z rozstawieniem namiotu królewskiego z kaplicą. 
W związku z tym Jagiełło nie wysłuchawszy nawet zwyczajo-
wej porannej mszy wraz z całą armią ruszył w drogę. Kolumnę
prowadził marszałek Zbigniew z Brzezia na czele chorągwi 
gończej jako straż przednia. Po przejściu 2 mil (ok. 15 km) ustał 
deszcz, zaczęło się wypogadzać, w związku z czym około
godziny 8 rano zarządzono postój, rozbito namiot kapliczny

i wysłano podjazdy ubezpieczające całą armię. Gdy Jagieł-
ło przygotowywał się do wysłuchania mszy przybył goniec 
z wiadomością o nadciągającej armii krzyżackiej od strony 
Stębarku (Tannenberg) i Grunwaldu (Grünfelde), co potwier-
dzili następni zwiadowcy. Mogła być godzina 9.

Krzyżacy bowiem, po odejściu armii sprzymierzonych 
spod Kurzętnika, w poszukiwaniu przeciwnika po przekro-
czeniu Drwęcy pod Bratianem 13 lipca dotarli w okolice Lu-
bawy, gdzie rozłożyli obóz. Po otrzymaniu wiadomości o lo-
sach Dąbrówna Ulryk von Jungingen zwinął obóz o świcie 
15 lipca i szybkim marszem znalazł się około godziny 8 pod 
Stębarkiem, w odległości 5-6 km od wojsk sprzymierzonych. 
Tu Krzyżacy natknęli się na polskie ubezpieczenia i przygo-
towując się do bitwy, aby zatrzymać marsz przeciwnika na 
Malbork, zajęli pozycje frontem długości około 2,5 km pomię-
dzy Stębarkiem i Łodwigowem (Ludwigsdorf). Naprzeciw-
ko siebie stanęło od 45 do 55 tys. zbrojnych, co czyni z bitwy 
grunwaldzkiej jedną z największych – jeśli nie największą
– bitwę w średniowiecznej Europie. Niektórzy historycy do-
dają – ostatnią wielką bitwę rycerską.

*
W czwartek 17 lipca, w dzień św. Aleksego, rozpuściw-

szy jeńców Jagiełło wyruszył pod Olsztynek, który poddał się 
bez walki. Tak samo postąpiła załoga Morąga 19 lipca i na-
stępnego dnia obrońcy Przezmarka. Z Dzierzgonia uciekli 
Krzyżacy w ostatniej chwili, gdyż 22 lipca król zastał kuchnię 
z rozpalonym ogniskiem, stoły nakryte obrusami, a piwnice i schowki 
pełne wina, owsa, miodu, ryb, mięsa oraz wszelkiego rodzaju zboża.
Znalazł też izbę z odzieżą zwaną w niemieckim języku ludowym 
crapparia pełną purpury i cennych tkanin oraz ubiorów stosow-
nych dla rycerzy Zakonu krzyżackiego. W kaplicy zamkowej 
król znalazł bardzo piękne, rzeźbione w drzewie igury, które wraz 
z wziętym później w Brodnicy srebrnym, pozłacanym krzyżem za-
brał do Polski i oiarował kościołowi NMP w Sandomierzu. 
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Kościół sandomierski ma je do dnia dzisiejszego jako wieczną 
pamiątkę zwycięstwa i obdarowania.

Dziesięć dni po „wielkim pobiciu krzyżaków” armia 
polsko-litewska stanęła pod Malborkiem. Wieść o klęsce do-
tarła tu już następnego dnia, tj. 16 lipca, a przyniósł ją m.in. 
zbiegły z pola bitwy rycerz Piotr Świnka, niegdyś chorąży 
dobrzyński, jeden spośród 1427 ludzi, którzy zgłosili się do 
Malborka po bitwie. W mieście wybuchła panika. Do stolicy 
krzyżackiej przybył jednak komtur świecki Henryk von Plau-
en, który prawdopodobnie już 15 lipca był w drodze do obo-
zu wielkiego mistrza pod Stębarkiem z podporządkowany-
mi mu oddziałami z Pomorza Gdańskiego. Na wieść o klę-
sce zawrócił i już 18 lipca dotarł do Malborka, gdzie – jak czy-
tamy w źródłach pruskich – w imieniu poległego wielkiego 
mistrza jako jego namiestnik na czas wojny rozpoczął orga-
nizować obronę zamku. Obdarowawszy hojnie tych, którzy się 
tam schronili po ucieczce, zebrał ich razem w lepszej nadziei, nie-
których zaś ściągnął z innych zamków i warowni, które opuścił, 
i pełen dobrych myśli zaczął trzymać straż nad Malborkiem z pię-
cioma tysiącami rycerzy – podsumował jego działania Jan Dłu-
gosz. Zebrał ich w ciągu zaledwie jednego tygodnia, gdyż 
przed jego przybyciem pilnowało go [zamku] zaledwie pięćdziesię-
ciu wystraszonych ludzi – zapisał nasz dziejopis. Dodać trzeba, 
że władzę Jagiełły uznała większość miast z Głównym Mia-
stem Gdańskim i Starym Miastem Toruniem na czele, a także 
znaczna część rycerstwa pruskiego oraz biskupi pruscy. Tyl-
ko północno-wschodnie Prusy z Królewcem oraz kilka zam-
ków pomorskich i w ziemi chełmińskiej nie poddało się wła-
dzy polskiego króla.

Henryk von Plauen w czwartek 24 lipca kazał spalić za-
budowania miasta Malborka, zgodnie zresztą z wszelkimi re-
gułami sztuki wojennej, aby w razie jego zdobycia nie sta-
ły się one osłoną dla oblegających. Toteż, kiedy 25 lipca Wła-
dysław Jagiełło stanął pod Malborkiem tamtejszy zamek był 

przygotowany do obrony, jakkolwiek w stopniu najwyżej do-
statecznym, na tyle bowiem tylko i aż, na ile starczyło czasu 
i środków. Już bowiem 26 lipca oddziały polskie wtargnęły 
do miasta i wtedy o mało co nie opanowały zamku. Krzyża-
cy skutecznie bronili swoich fortyikacji. Czynione przez nich 
udane wycieczki – jak atak na rycerstwo ziemi wieluńskiej 
– nie dość, że przyczyniały strat oblegającym, to podnosiły 
także morale obrońców. Henryk von Plauen nie zaniedbał 
żadnej możliwości wyjścia z impasu. Zdaniem Jana Długo-
sza, na początku sierpnia w towarzystwie swego rodzonego 
młodszego brata, też Henryka, dowódcy obrony przedzam-
cza, spotkał się pod murami zamku z Jagiełłą w celu prze-
prowadzenia pertraktacji na temat zawarcia rozejmu. Zależa-
ło na tym chyba obu stronom, gdyż dowództwu armii sprzy-
mierzonych nie udało się zamknąć pierścienia oblężenia wo-
kół Malborka i odciąć kontaktów jego załogi ze światem ze-
wnętrznym. Dzięki temu w połowie sierpnia Henryk von 
Plauen uzyskał pomoc zbrojną od inlanckiej gałęzi zakonu, 
której marszałek krajowy Bernd von Hevelmann wkroczył do 
wschodnich Prus. Wysłany naprzeciwko niemu wielki książę 
Witold podczas rozmów odbytych 8 września nad rzeką Pa-
słęką w Warmii zgodził się na jego pośrednictwo w konlik-
cie pomiędzy Polską i Litwą a pruską gałęzią zakonu krzy-
żackiego. Jak się jednak okazało, marszałek Bernd von Hevel-
mann podczas swego pobytu w Malborku nie tylko nie wy-
pełnił roli pośrednika pokojowego, ale podtrzymując nadzie-
ję Henryka von Plauen na otrzymanie pomocy z Czech, Wę-
gier i Rzeszy umocnił go w oporze przeciwko warunkom po-
kojowym stawianym przez Władysława Jagiełłę i Witolda.

Jest rzeczą powszechnie przyjętą w historiograii – za-
równo w polskiej i niemieckiej, jak i powszechnej – że to głów-
nie dzięki energii i umiejętnościom organizacyjnym komtura 
Henryka von Plauen i pomocy ze strony zakonu inlanckie-
go obrońcy Malborka zdołali przetrzymać oblężenie, które 
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trwało od 25 lipca do 19 września. Najpierw 18 września odeszła 
armia litewsko-ruska księcia Witolda oraz oddziały książąt ma-
zowieckich, a następnego dnia swoje placówki opuściły oddzia-
ły polskie. Taka decyzja dowództwa polsko-litewskiego podyk-
towana była niedostatecznym postępem w działaniach oblężni-
czych, głównie z powodu braku odpowiedniego sprzętu oblęż-
niczego, gdyż zapewne nie przewidziało ono takiej opcji pod-
czas tej wyprawy wojennej. Ale nie mniej ważne były powody 
aprowizacyjne armii, a głównie trudności w zaopatrzeniu woj-
ska w żywność, co spowodowało normalną w takiej sytuacji epi-
demię biegunki i oczywisty brak woli walki z nieprzyjacielem.

Jan Długosz ostro ocenił działania Jagiełły po bitwie, 
wykładając niewątpliwie swoje racje ustami nowego wielkie-
go mistrza Henryka von Plauena podczas negocjacji w Racią-
żu: Najjaśniejszy królu! Bóg i los dał ci trzykrotnie bardzo dogodną 
okazję – nie umiałeś z niej tylko skorzystać – że mogłeś łatwo zdobyć 
zamek Malbork i posiąść na zawsze ziemie Zakonu. Pierwsza okazja 
była wtedy, gdy w wielkiej rzezi starłeś w proch mego poprzednika, 
mistrza pruskiego Ulryka i wszystkie jego wojska. Gdybyś był bo-
wiem następnego dnia wysłał kilka chorągwi celem oblężenia zam-
ku Malborka, zostałby był natychmiast oddany w twoje ręce, ponie-
waż znajdowała się w nim garstka i to bardzo słabego wojska. Dru-
ga sposobność była, gdybyś był po zdobyciu miasta Malborka zaata-
kował również zamek, ponieważ przez dziurę między Wisłą a zam-
kiem, której w pełnym trwogi oczekiwaniu pospiechu jeszcze nie za-
murowaliśmy, mogłyby się były twoje wojska wedrzeć na zamek. 
Po raz trzeci była sposobność, gdybyś był tylko przez piętnaście dni 
oblegał nadal zamek malborski. Dokuczał nam bowiem tak wielki 
brak środków żywności i głód, że dla tej wielkiej masy wojska, któ-
ra strzegła zamku, mieliśmy jedynie dwa żywe barany i trzy połcie 
słoniny. Zgnębieni nadto brakiem chleba i cierpiący z tego powodu 
na ostrą biegunkę, nie bylibyśmy żadną miarą wytrzymali dalszego 
oblężenia, gdybyś przy nim wytrwał.

*

Odwrót spod Malborka spowodował odreagowanie 
klęski grunwaldzkiej przez Krzyżaków. Wraz z posiłkami 
inlanckimi i dzięki wiernej postawie części swoich podda-
nych w końcu września i na początku października odzyskali 
oni – podstępem lub siłą – większość swoich zamków i miast, 
które wcześniej poddały się Jagielle. W polskich rękach pozo-
stały jednak zamki w Toruniu, Brodnicy, Nieszawie i Radzy-
niu. Tę trzytygodniową – począwszy od 24 września – krzy-
żacką akcję rewindykacyjną powstrzymała bitwa pod Koro-
nowem 10 października 1410 r. z posiłkami dla Krzyżaków 
nadciągającymi pod wodzą wójta Nowej Marchii Michaela 
Küchmeistra.

Kontrofensywa krzyżacka została jednak zatrzymana, 
co poprawiło atmosferę polityczną w Polsce i zmniejszyło 
niedosyt niewykorzystanego zwycięstwa pod Grunwaldem. 
Wojna z zakonem krzyżackim wkroczyła znów w korzystny 
dla Polski przebieg. Przyczyniło się do tego także powstrzy-
manie w październiku 1410 r. wojska Zygmunta Luksembur-
skiego, złożonego głównie z Czechów i Niemców, które pod 
wodzą Ścibora ze Ściborzyc najechało i spaliło Stary Sącz oraz 
przedmieścia Nowego Sącza, ale zostało odparte i podczas 
odwrotu rozbite pod Bardiowem przez rycerstwo polskie po-
zostawione przez króla do obrony południowej granicy Kró-
lestwa Polskiego pod wodzą Spytka z Jarosławia, Jana ze 
Szczekocin i Jana Wałacha z Chmielnika. Konlikt polsko-wę-
gierski zakończyło zawieszenie broni 31 marca 1411 r. w Spi-
skiej Nowej Wsi, przedłużone później w Sromowcach do 15 
sierpnia 1412 r.

Ostatnie i ostateczne ciosy dotknęły Krzyżaków w listo-
padzie, kiedy najpierw 5 tegoż miesiąca pod Tucholą, a na-
stępnie 28 listopada pod Golubiem Polacy zadali im dotkliwe 
klęski. Pomimo tego, wybrany 9 listopada wielkim mistrzem 
Henryk von Plauen nie zgadzał się na żadne ustępstwa wobec 
Polski i Litwy. W związku z tym, w okolicach Nieszawy za-
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częły zbierać się liczne oddziały polskie i litewskie, przygoto-
wujące się do ponownego wkroczenia w granice krzyżackich 
Prus. W końcu, rozpoczęto jednak rokowania o zawieszenie 
broni, ale jeszcze 26 listopada nie zostały one zakończone. 
Ostatecznie rozejm polsko-krzyżacki zawarty został dopie-
ro 9 grudnia 1410 r. w Nieszawie i miał on trwać 4 tygodnie
od niedzieli 14 grudnia 1410 r. do niedzieli 11 stycznia 1411 r.

Jan Długosz tak podsumował rok 1410 w swoich Rocz-
nikach: Rok ten jest pamiętny nie tylko u Polaków, ale i u sąsiadów, 
przyjaciół i wrogów z powodu wielkiej klęski (magna cede) Krzy-
żaków, w wyniku której ich odwaga i pycha zostały poskromione, 
a dzień zwycięstwa corocznie jest uroczyście obchodzony, również 
z powodu innych zwycięstw odniesionych nad nimi pod Korono-
wem, Tucholą, Golubiem i nad wojskami króla węgierskiego Zyg-
munta pod Bardiowem.

*
Po długich rokowaniach, podjętych 24 stycznia następ-

nego roku, dnia 1 lutego 1411 r. podpisano traktat pokojowy 
w Toruniu. Polska odzyskała jedynie ziemię dobrzyńską, na-
tomiast sprawa nadgranicznych zamków Drezdenka i San-
toka miała być rozstrzygnięta przez sąd polubowny. Polskie 
załogi miały wycofać się z zamków pruskich. Amnestia obję-
ła tych poddanych zakonu, którzy w czasie wojny przeszli na 
stronę polską. Litwa odzyskała Żmudź, ale tylko na czas życia 
wielkiego księcia Witolda, po czym miała wrócić do zakonu. 
Mazowsze zyskało niewielką ziemię zawkrzeńską. Tytułem 
wykupu jeńców Krzyżacy zobowiązali się wypłacić Polsce
znaczną kwotę 100 tys. kop groszy.

Niebawem doszło również do porozumienia z Zygmun-
tem Luksemburskim. W marcu 1411 r. zawarł on rozejm z 
Władysławem Jagiełłą, a w marcu 1412 r. zorganizowano spo-
tkanie obu władców w Lubowli. Zawarte wówczas wieczy-
ste przymierze przeciwko wszystkim wrogom wzmacniały
pozycję Polski i jej króla na arenie międzynarodowej. Ważną 

sprawą było również określenie wzajemnego stosunku Polski 
i Litwy. Postanowienia unii w Horodle w 1413 r. starały się 
pogodzić sprzeczności między inkorporacją Litwy do Polski 
a zachowaniem przez nią odrębności państwowej.

Jakkolwiek warunki pokoju toruńskiego z 1411 r. były 
mizerne z punktu widzenia zwycięzców to jednak „wiel-
kie pobicie” pod Grunwaldem było początkiem końca za-
konu krzyżackiego. Stracił on mit nie tylko niezwyciężonej 
armii, ale także strażnika wschodnich rubieży chrześcijań-
stwa i ideologiczną rację bytu nad Bałtykiem. Dlatego już w 
1411 r. dzień 15 lipca Jagiełło ogłosił oicjalnym świętem pań-
stwowym. W 1420 r. Mikołaj Trąba arcybiskup gnieźnieński 
i pierwszy prymas Polski zalecił, aby rocznicę bitwy w „Dzień 
Rozesłania Apostołów” obchodzono uroczyście we wszyst-
kich kościołach archidiecezji gnieźnieńskiej. Kazimierz Ja-
giellończyk nie szczędził groszy na urządzanie uroczystości 
na zamku wawelskim w rocznicę bitwy grunwaldzkiej, aby 
przypominać sukces militarny ojca, nobilitujący jego rodzinę, 
która w ciągu kilkunastu- najwyżej kilkudziesięciu lat zro-
biła oszałamiającą karierę i znalazła się wśród dominujących 
w Europie panujących dynastii.
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Tadeusz Grabarczyk

Bitwa na grunwaldzkich polach, 
15 VII 1410 r.

Omawianie przebiegu bitwy należy zacząć od przedsta-
wienia ustawienia wojsk. Jednak, choć bitwa pod Grunwaldem
była jednym z największych starć średniowiecznej Europy, 
a jej przebieg relacjonuje wiele źródeł, to kwestia rozmiesz-
czenia armii na polach grunwaldzkich wciąż budzi kontro-
wersje. Wynikają one ze sprzecznych informacji na temat tra-
sy przemarszu wojsk polsko-litewskich spod Dąbrówna pod 
Grunwald. 

Opierając się na relacji Długosza wielu historyków przy-
jęło, iż 13 lipca Jagiełło polecił rozłożyć obóz nad Jeziorem 
Dąbrowskim na południe od miasteczka Dąbrówno. Jeszcze 
tego samego dnia siły królewskie zaatakowały i zniszczyły to 
miasto. Według kronikarza, sprzymierzone wojska polsko-li-
tewskie zwinęły obóz wczesnym rankiem dnia Rozesłania 
Aniołów, czyli 15 lipca. Armia kierowała się na miejscowość 
Mielno. Aby tam dotrzeć wojska ruszyły na wschód, na Tu-
rowo, następnie na północ, by po kilku kilometrach dotrzeć 
w pobliże Jeziora Łubień. Tam według Długosza, król kazał 
rozstawić namiot, pełniący rolę polowej kaplicy, a następnie 
polecił odprawić nabożeństwo. Jeszcze przed rozpoczęciem 
mszy do króla zaczęli przybywać zwiadowcy informujący 
o armii krzyżackiej nadciągającej od Stębarka. Władysław 
Jagiełło nie zrezygnował z udziału w nabożeństwie. W czasie
gdy król się modlił, jego armia omijając od zachodu jezioro 
Łubień, nadciągnęła na pole bitwy od południa i zajęła pozy-
cje wyjściowe ku północnemu zachodowi. 
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Należy zauważyć, że nie wszyscy badacze ufają prze-
kazowi Długosza. Zwrócono uwagę, że wcześniejsze źró-
dła nie wspominają nic o obozie nad Jeziorem Łubień, nad 
którym według krakowskiego kanonika 15 lipca stanąć mia-
ła obozem armia Jagiełły. Tak więc Kronika konliktu, dzieło 
spisane wkrótce po zakończeniu Wielkiej Wojny i omawiają-
ce kampanię grunwaldzką dosyć szczegółowo, nie mówi nic 
o usytuowaniu obozów polskiego i litewskiego. Zwrócono 
też uwagę na wzmiankę w roczniku toruńskim (Annalista
Thoruniesis), z której dowiadujemy się, iż Jagiełło 13 lipca
stanął obozem niedaleko pól wsi, a zatem na północ od 
Dąbrówna. Armia sprzymierzonych dotrzeć tam miała po 
zdobyciu tego miasta i obejściu jeziora Dąbrowa Mała od za-
chodu. Konsekwencją odrzucenia relacji Długosza a oparcie 
się na informacji przekazanej przez rocznikarza toruńskiego,
będzie wniosek, iż wojska królewskie na pola Grunwaldu 
przybyły od zachodu a nie od południa, jak chciał Jan Dłu-
gosz. Przy takim założeniu, oddziały polsko-litewskie po roz-
winięciu szyków zwrócone były ku północnemu wschodowi, 
w stronę Stębarka, skąd nadeszły wojska krzyżackie.

Przy takim rozlokowaniu armii określenie miejsca bitwy,
jako stoczonej pod Grunwaldem wydaje się uzasadnione, 
podczas gdy w ustawieniu będącym konsekwencją marszu 
od jeziora Łubień, starcie toczyłoby się bliżej Stębarka i Ło-
dwigowa. Obie koncepcje marszu pod Grunwald i usytu-
owania tam wojsk mają swoje mocniejsze i słabsze strony. 
Można więc sądzić, że dyskusja nad rozmieszczeniem armii 
na polach grunwaldzkich będzie bez wątpienia trwała jeszcze
długo.

Teren na którym rozegrała się bitwa jest lekko pofałdo-
wany. W części północnej bezleśny, od zachodu i południa 
ograniczony kępami zalesień. Tu i ówdzie rosły samotne stare
dęby, na które jeszcze przed bitwą wdrapywali się gapie, 
pragnący zobaczyć starcie dwóch wielkich armii. Przez pola, 

z południowego zachodu na północny wschód przepływał 
strumień zwany Wielkim. Ukształtowanie terenu sprzyjało 
rozegraniu bitwy i nie faworyzowało żadnej ze stron.

Krzyżacy, dowodzeni przez wielkiego mistrza Ulryka 
von Jungingen, w rejon przyszłej bitwy dotarli od strony Stę-
barka, dokąd przybyli po forsownym nocnym marszu z rejonu
Lubawy. Nie ulega wątpliwości, że armia wielkiego mistrza 
stanęła na pozycjach wyjściowych prędzej. Tym samym, gdy 
chorągwie polskie i litewskie dopiero szykowały się do bi-
twy, wojsko von Jungingena było do niej gotowe. Był to dla 
krzyżaków bardzo dogodny moment do natarcia. Wpraw-
dzie szykujące się do bitwy oddziały Jagiełły były osłaniane 
przez kilka – prawdopodobnie 5 – chorągwi polskich, to jed-
nak ich siły mogły okazać się niewystarczające w przypadku 
natarcia większej liczby chorągwi krzyżackich. Te jednak na 
taki atak się nie odważyły. Krzyżaków powstrzymała obawa, 
że oddziały polskie i litewskie, szykujące się do starcia pod 
osłoną gajów, jedynie udają nieprzygotowanie, chcąc w rze-
czywistości wciągnąć armię Zakonu w pułapkę. Podejrzenia 
te pozwoliły wojskom Jagiełły rozwinąć szyki i oczekiwać na 
królewskie rozkazy. Już po bitwie – nie bez słuszności – za-
rzucano dowództwu armii zakonnej, że niepotrzebnie zwle-
kało z natarciem na wojska Jagiełły, wówczas gdy nie były 
one jeszcze przygotowane do bitwy. Najprawdopodobniej 
atak taki mógł przynieść Zakonowi łatwe zwycięstwo.

Warto zaznaczyć, iż oba wojska w rejon Grunwaldu do-
tarły bezpośrednio przed bitwą. W związku z tym, żadna ze 
stron nie mogła przed rozpoczęciem walki przygotować tzw. 
wilczych dołów, do których wpaść mieli pierwsi nacierający 
jeźdźcy, o czym mowa jest w późnych XVI w. źródłach oraz 
jak to ukazano w jednej ze scen ilmu Krzyżacy w reżyserii 
A. Forda.

Niezwykle istotnym zagadnieniem jest liczebności 
wojsk biorących udział w grunwaldzkim starciu. Odrzucając 
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fantastyczne informacje dawnych kronikarzy piszących o set-
kach tysięcy walczących pod Grunwaldem, bądź wyrywkowe
dane o niektórych kategoriach kombatantów (bracia zakon-
ni, zaciężni) należy stwierdzić, że brak jest rzetelnych danych 
na ten temat. W zasadzie jedyna rzecz, która nie budzi więk-
szych wątpliwości, to fakt, iż już same wojska polskie – bez 
litewskich – miały przewagę liczebną nad armią wielkiego 
mistrza. O większej liczebności wojsk polskich zgodnie mó-
wią relacje opisujące bitwę.

Historycy dążąc do ustalenia wielkość obu armii ska-
zani są więc na stawianie hipotez. Co do armii zakonnej, to 
w różnych opracowaniach można spotkać informacje o tym, 
ze von Jungingen dowodził pod Grunwaldem armią liczą-
cą od 11 do 32 tys. zbrojnych. Jednak nowsze opracowania 
przyjmują, iż wielki mistrz dysponował wojskiem ok. 15 tys. 
Samych braci krzyżackich walczyć pod Grunwaldem mogło 
ok. 250, zatem odsetek rycerzy w białych płaszczach z czar-
nymi krzyżami w armii zakonnej – wbrew powszechnym 
wyobrażeniom – był niewielki.

Warto też przyjrzeć się wojskom Zakonu pod wzglę-
dem pochodzenia etnicznego wchodzących w ich skład 
kombatantów. Armia krzyżacka była wielonarodowościo-
wa prócz Niemców z Prus i Rzeszy, w jej skład wchodzili 
zaciężni Czesi, Morawianie, Ślązacy i być może Szwajca-
rzy, goście z Francji, posiłki z Pomorza Zachodniego, lud-
ność pruska oraz Polacy, zarówno ci zamieszkujący państwo 
krzyżackie, jak i poddani Jagiełły, którzy go zdradzili i prze-
szli na stronę Zakonu. 

Armia koronna według szacunków historyków liczy-
ła od 11 do 20 tys. Przy czym nowsza literatura skłania się 
ku tej ostatniej liczbie. Warto zauważyć, że rycerstwo Jagieł-
ły to nie tylko Polacy, ale – podobnie, jak w przypadku wojsk 
krzyżackich – zaciężni ze Śląska i Królestwa Czech. Co cie-
kawe w oddziałach polskich służyli też rycerze pochodzenia

niemieckiego, głównie wójtowie i sołtysi z miast i wsi 
lokowanych na prawie niemieckim.  Z kolei wojska Wielkie-
go Księstwa Litewskiego szacowane są na ok. 10 tys. W ich 
składzie prócz Litwinów byli Rusini oraz oddziały Tatarów 
i Mołdawian. Łącznie armia polsko-litewska mogła być na-
wet dwukrotnie większa niż wojsko Zakonu. 

Jeśli chodzi o rodzaj wojsk użytych w bitwie, to pod 
Grunwaldem mieliśmy do czynienia ze starciem typowo 
kawaleryjskim. Żadne bowiem z wiarygodnych źródeł nie 
wspomina o udziale w bitwie piechoty. Jeśli piechurzy byli 
15 lipca na grunwaldzkich polach, to pewnie w niewielkiej 
liczbie i pozostali w obozach. Strona krzyżacka mogła też 
użyć swej piechoty do osłony stanowisk artylerii. 

Front wojsk był rozciągnięty na około 3 km przy czym 
armie stały od siebie w niewielkiej odległości. Długosz pi-
sał, że dzielił je dystans równy strzałowi z łuku, co dało hi-
storykom podstawy do przyjęcia, iż odległość ta wynosiła 
ok. 200-300 m.

*

Choć wojska sprzymierzonych zdołały przygotować się 
do bitwy Jagiełło wciąż zwlekał z jej rozpoczęciem. Postano-
wił wykorzystać, iż dzień był słoneczny, a upał z każdą go-
dziną coraz bardziej doskwierał stojącym w otwartym polu 
Krzyżakom. Polacy osłonięci gajem nie odczuwali tak dotkli-
wie spiekoty. 

Gdy wojska Jagiełły kończyły przygotowania do star-
cia, powiadomiono króla o tym, że od strony krzyżackiej na-
jeżdżają dwaj heroldowie. Reprezentowali oni krzyżackich 
sojuszników Zygmunta Luksemburskiego i Kazimierza, księ-
cia szczecińskiego. Posłańcy ci przybyli niosąc ze sobą dwa 
miecze przeznaczone dla Jagiełły i Witolda. Wręczając je kró-
lowi posłańcy w prowokacyjny sposób poinformowali go, 
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iż broń ta ma być wsparciem i zachętą do walki1. Zapropono-
wali również, iż armia zakonu gotowa jest cofnąć się aby woj-
ska polsko litewskie miały dla siebie więcej miejsca. Jagiełło 
wierzył w zwycięstwo czemu dał wyraz słowami spodziewam 
się, że w tym starciu Bóg przyjdzie z pomocą mnie i memu wojsku.

Wojska sprzymierzonych skończyły przygotowania 
i oczekiwały na sygnał do rozpoczęcia bitwy (ryc. 30). Na pra-
wym skrzydle stanęły oddziały litewskie, wsparte 3 pułkami 
smoleńskimi, chorągwią św. Jerzego, złożoną z zaciężnych 
z Moraw i Czech, oraz tzw. chorągwią gończą. Najpewniej
również na prawej stronie znajdowała się oddział marszał-
ka Zbigniewa z Brzezia. Centrum wojsk koronnych tworzy-
ły oddziały z ziemi krakowskiej i sandomierskiej, halickiej 
i wieluńskiej, która ze względu na niewielką liczebność zasi-
lona została zaciężnymi ze Śląska. Najprawdopodobniej tu-
taj też, ulokowano chorągiew nadworną i prywatny oddział 
Dobiesława z Oleśnicy. Najmniej wiadomo o składzie lewego 
skrzydła, które tworzyć musieli Wielkopolanie, nie wymie-
nieni w innym miejscu. Na lewym skrzydle sytuuje się tak-
że dwie chorągwie zaciężnych. W sumie armia polska liczyła 
50 chorągwi, litewska z 40. 

Sam Jagiełło zajął stanowisko na styku wojsk litewskich 
i koronnych, by z wzniesienia obserwować starcie i wydawać 
rozkazy. Zadbano też o zabezpieczenie króla wysyłając roz-
stawne konie, które miały pomóc Jagielle szybko opuścić pole 
bitwy w razie porażki. Natomiast drugi z wodzów, Witold 
zdecydował wziąć osobiście udział w bitwie wraz ze swymi 
wojskami. 

Jeszcze mniej wiemy o rozmieszczeniu wojsk krzyżac-
kich. Tworzyło je 51 chorągwi, ustawionych na przeciwko ar-
mii Jagiełły i Witolda, a między oddziałami jazdy ulokowano 

nieliczne działa. Za plecami zbrojnych Zakonu znajdował się 
obóz krzyżacki, rozłożony na niewielkim wzniesieniu.

Około południa, a więc w trzy godziny po nawiązaniu 
pierwszego kontaktu między podjazdami rozpoznawczymi, 
oba wojska stały gotowe do starcia. Mogło by się wydawać, 
że Jagiełło miał wszystkie atuty w swym ręku i zwycięstwo 
nie powinno mu się wymknąć z rąk. Przede wszystkim jego 
armia była zdecydowanie liczniejsza niż wojsko przeciwnika. 
Ustawienie wojsk i teren, na którym miało rozegrać się starcie 
nie faworyzowało żadnej ze stron. Bronioznawcy stwierdzili, 
że pod względem uzbrojenia rycerstwo polskie nie odbiega-
ło od zbrojnych z armii krzyżackiej. Historia zna jednak wiele 
przykładów bitew, w których zwyciężała armia mniej liczna.
Nie inaczej mogło być pod Grunwaldem, wiadomo bowiem, 
że w trakcie bitwy miały miejsce momenty dramatyczne, które 
mogły sprawić, iż starcie to zakończyłoby się zupełnie inaczej. 

Bitwa rozpoczęła się około godziny 12. Jako pierwsi ru-
szyli do ataku Litwini. Niedługo po nich, na lewym skrzydle,
odśpiewawszy Bogurodzicę, natarły chorągwie wielko-
polskie. Wtedy to krzyżacy dwukrotnie wystrzelili z bom-
bard, jednak pociski nie wyrządziły żadnej szkody. Wkrótce
prawe skrzydło armii krzyżackiej zaczęło się cofać pod na-
porem Polaków. Można by pomyśleć, że od początku bitwa 
przebiegała pomyślnie, gdyby nie dramatyczne wydarzenia 
na prawej lance sprzymierzonych, które mogły przesądzić 
o porażce wojsk polsko-litewskich. Tam, po około godziny 
od rozpoczęcia walk, oddziały zakonne zdołały rozbić część 
chorągwi litewskich i zmusiły je do ucieczki. Wraz z nimi 
opuściła pole bitwy czesko-morawska zaciężna chorągiew 
św. Jerzego. Niektórzy z historyków twierdzą, że Litwini 
nie uciekali, a jedynie pozorowali odwrót chcąc odciągnąć z 
pola bitwy część wojsk krzyżackich. Faktem jest, iż w pościg 
za wojskiem Witolda ruszyła część chorągwi Zakonu, dzię-
ki czemu przez pewien czas nie brały one udziału w bitwie. 

1  Warto wspomnieć, że – jak zanotował Długosz – przysłane przez krzyżaków mie-
cze, były w jego czasach przechowywane w skarbcu królewskim w Krakowie.
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Jak twierdzi Długosz, niektórzy z uchodzących z pola bitwy, 
nie wiedząc, że bitwa się jeszcze nie skończyła – zatrzyma-
li się dopiero na Litwie, dokąd przynieśli wiadomość o klę-
sce, jak rzekomo spotkała wojska polsko-litewskie pod Grun-
waldem. Porażka chorągwi litewskich w tej fazie starcia jest 
o tyle usprawiedliwiona, że krzyżacy skierowali przeciwko 
nim – jak podaje Kronika konliktu – większą część swych do-
borowych hufców. Gdy wojska litewskie opuściły pole bi-
twy, te z chorągwi krzyżackich, które nie ruszyły za ludźmi 
Witolda, natarły na prawe skrzydło pozostałych na polu 
wojsk sprzymierzonych. Gdyby atak ten się powiódł doszło 
by do rozbicia części wojsk tworzących centrum, a w konse-
kwencji do porażki sprzymierzonych. Sytuację ratowały w 
pierwszej chwili chorągwie smoleńskie. Ustawione przed bi-
twą razem z oddziałami litewskimi nie uszły z pola bitwy 
i przyjęły atak wojsk zakonnych. Długosz tak opisuje te wy-
darzenia: W tej walce rycerze ruscy ze Smoleńska stojąc przy 
trzech własnych sztandarach i walcząc nader zawzięcie, zasłużyli
na wielka chwałę jako jedyni, którzy nie wzięli udziału w ucieczce. 
Chociaż bowiem pod jedną chorągwią wycięto ich w najokrutniej-
szy sposób, a sztandar podeptano na ziemi, w dwu jednak pozosta-
łych walcząc bardzo dzielnie, jak przystało mężom i rycerzom, wy-
szli zwycięsko i przyłączyli się do zastępów polskich i jedyni w tym 
dniu uzyskali w wojsku Aleksandra-Witolda pochwałę za dzielną 
i bohaterską walkę. Opór Rusinów pozwolił na wprowadze-
nie do boju chorągwi krakowskiej, sandomierskiej, wieluń-
skiej, halickiej i innych, które opanowały sytuację na skrzydle 
opuszczonym przez Litwinów.

Ledwo zażegnane zostało jedno niebezpieczeństwo, 
nastąpił kolejny krytyczny mement bitwy. Podczas jednej 
z szarż chorągwi krzyżackich prowadzonych przez samego 
wielkiego mistrza upadła, trzymana przez Marcina z Wro-
cimowic, chorągiew ziemi krakowskiej – z białym orłem w 
koronie na czerwonym tle – najważniejszy sztandar wojska 

polskiego. Jego zniknięcie mogło zostać odebrane jako sygnał 
do odwrotu dla innych oddziałów. Zwinięcie chorągwi było 
bowiem traktowane jako polecenie wycofania się. Odejście 
z pola bitwy największego oddziału polskiego mogło pocią-
gnąć za sobą rycerstwo innych chorągwi, a w konsekwencji 
klęskę całej armii. Upadek krakowskiego sztandaru zauwa-
żyli walczący w jego pobliżu krzyżacy, którzy potraktowali 
to jako zapowiedź zwycięstwa i zaczęli śpiewać swój hymn 
Crist ist entstandin (Chrystus zmartwychwstał). Po chwili polska
chorągiew została jednak podniesiona i Polacy opanowali 
sytuację. 

Bitwa trwała nadal. Wkrótce wyczerpane walką wojska 
krzyżackie zaczęły cofać się pod rosnącym naporem chorą-
gwi polskich. Widząc to wielki mistrz krzyżacki Ulryk von 
Jungingen – mniej więcej w trzy godziny od rozpoczęcia 
walk – postanowił wprowadzić do boju wszystkie siły jaki-
mi jeszcze dysponował. Liczył, że dzięki temu zdoła przechy-
lić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Osobiście poprowa-
dził więc do boju huiec, złożony z 15-16 chorągwi, z których 
część z pewnością już wcześniej brała udział w bitwie. Ulryk 
zamierzał uderzyć na Polaków z boku, na ich prawą lankę. 
Wtedy właśnie doszło do kolejnego dramatycznego zdarze-
nia. Oddział prowadzony do boju przez von Jungingena mi-
nął niewielki poczet, w którym znajdował się sam Władysław 
Jagiełło. Szczęśliwie dla króla Krzyżacy nie rozpoznali go. 
Od chorągwi zakonnych odłączył się jeden tylko rycerz - Dy-
pold von Köckritz. Ruszył on na króla z wyciągniętą kopią. 
Jagiełło podjął wyzwanie i starł się z przeciwnikiem, raniąc 
go w twarz kopią. Dypold spadł z konia i został dobity przez 
Zbigniewa Oleśnickiego – późniejszego kardynała i biskupa 
krakowskiego – który schwycił złamana kopię i użył jej jak 
maczugi. 

W tym czasie prowadzony przez von Jungingena od-
wód uderzył na prawe skrzydło wojsk polskich. Jagiełło 
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w odpowiedzi wprowadził do boju odwód, który natarł na 
chorągwie prowadzone przez wielkiego mistrza. Kronika kon-
liktu tak przedstawia to starcie: Owe zaś hufce mistrza z miej-
sca, na którym stały ruszając przeciw królowi natknęły się na naszą 
wielką chorągiew i wzajem mężnie zderzyły się z nią włóczniami.
I w pierwszym starciu mistrz, marszałek, komturzy całego Zakonu 
Krzyżackiego zostali zabici. 

Nie mamy pewności z czyich rąk śmierć poniósł Ulryk 
von Jungingen. Dawniej zabicie mistrza przypisywano ple-
bejskim piechurom, dziś jednak, odrzuca się tą koncepcję 
gdyż, o czym była już mowa, nie ma dowodów na użycie pie-
choty w tej bitwie. Inna hipoteza mówi o tym, że von Jungin-
gen zginął z ręki Mszczuja ze Skrzyńska. Świadczyć może 
o tym przekazana przez Długosza wiadomość o tym, iż w 
kościele w Kijach znajdował się ornat zrobiony z szaty wiel-
kiego mistrza. Kije i tamtejsza świątynia związane były z ro-
dem Łabędziów, z którego wywodził się Mszczuj. Mógł on 
przekazać szatę w darze dla kościoła, gdyż wszedł w jej po-
siadanie zgodnie z panującą wówczas zasadą, według któ-
rej zwycięzcy przypadał w udziale ekwipunek pokonanego. 
Jeśli więc Mszczuj ze Skrzyńska dysponował strojem von 
Jungingena, to może oznaczać, że właśnie z jego ręki zginął 
wielki mistrz. 

Mniej więcej w tym czasie gdy poległ Ulryk von Jungin-
gen, na pole bitwy zaczęła wracać część wojsk litewskich, któ-
re wcześniej z niego uciekły. Litwini niezwłocznie uderzyli
na tyły krzyżackiego odwodu, który w ten sposób został 
otoczony. Rycerze zakonni zdali sobie sprawę, że bitwa jest 
przegrana i zaczęli uciekać, przy czym znaczna część szukała 
schronienia we własnym obozie.

Właśnie szturm na obóz krzyżacki był ostatnią fazą bi-
twy. Pomimo, że ten punkt krzyżackiego oporu był obwaro-
wany przez otaczające go wozy, Polacy zdobyli go po krót-
kiej walce. Obrońcy zostali wycięci lub wzięci do niewoli, 

w owym zaś miejscu poległych stwierdzono więcej niźli na ca-
łym pobojowisku, zanotowano w Kronice konliktu. Na wo-
zach znaleziono m.in. dyby, które krzyżacy przygotowali dla 
Polaków. Na wieść o opanowaniu obozowiska przybył tam 
Jagiełło, który rozkazał rozbić beczki z winem, aby zapobiec 
pijaństwu. Jednocześnie Polacy ruszyli w pościg za ucieka-
jącymi krzyżakami. Pierwsi z uciekinierów dotarli do Mal-
borka następnego dnia po bitwie, co oznacza, że pokonali 
100-120 km w ciągu doby. W pościgu brał udział także Jagiełło.
Gonitwa za uchodzącymi tak go zmęczyła, że po powrocie, 
nie zdejmując zbroi, długo odpoczywał na posłaniu ze świe-
żo ściętych jaworowych gałęzi.

Dzień po bitwie upłynął Jagielle na modlitwach, uczto-
waniu oraz dyktowaniu listów, w których informował o wiel-
kim zwycięstwie nad krzyżakami. Wieść ta szybko obiegła 
kraj, w Krakowie bito w dzwony, w kościołach odprawiano 
dziękczynne nabożeństwa.

W bitwie zginęło ok. 8 tys. ludzi wchodzących w skład ar-
mii krzyżackiej, w tym co najmniej 203 braci-rycerzy z 250 biorą-
cych udział w bitwie (80%!). Wśród poległych był wielki mistrz 
Ulrich von Jungingen, wielki komtur Kunon von Lichtenstein, 
marszałek Winrych von Wallenrode i kilku innych dostojników 
zakonnych. Ich ciała odesłano do Malborka. Wzięto wielu jeń-
ców, wśród nich 2 książąt sprzymierzeńców Zakonu oraz 600 
znaczniejszych rycerzy. Z kolei inne źródła mówią o 900 jeńcach. 
Historycy przyjmują, że do niewoli mogło się dostać 2-4 tys. 
kombatantów. Jagiełło jeńców traktował łagodnie. Znaczniej-
szych spośród nich, w tym książąt Konrada Białego oleśnickiego 
i Kazimierza szczecińskiego zaprosił nawet na ucztę, jaką wypra-
wił nazajutrz po bitwie. Mniej istotnych jeńców król polecił spi-
sać i uwolnić pod przysięgą, że 29 września 1410 r. stawią się w 
Krakowie i zapłacą okup. Jak szacują badacze, licząc łącznie za-
bitych i jeńców, armia zakonu straciła na polach grunwaldzkich 
10-12 tys. ludzi, a więc 70-80% swego wyjściowego stanu.
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Straty polskie były natomiast niewielkie. Długosz w 
swych Rocznikach zanotował, że poległo 12 znaczniejszych 
Polaków. Z kolei Jagiełło w listach wysłanych bezpośrednio 
z pola bitwy pisał, że zwycięstwo odniósł przy znikomych 
stratach własnych oraz, że polegli bardzo nieliczni spośród ludu 
pospolitego, a nikt spośród dostojniejszych. Straty wśród szerego-
wego rycerstwa z pewnością były większe niż wśród dostoj-
ników, trudno je jednak oszacować. Więcej poległych było po 
stronie litewskiej, choć i w tym przypadku trudno je ustalić. 
Przyjmuje się, że Litwini w trakcie całej kampanii 1410 r. mo-
gli stracić do 50% licząc zabitych i rannych.

Na polach grunwaldzkich została złamana potęga mili-
tarna Zakonu. Bitwa jednak nie pociągnęła za sobą dalszych 
trwałych sukcesów. Zawarty w styczniu 1410 r. pokój toruń-
ski kończący Wielką Wojnę nie odzwierciedlał skali sukcesu 
jakie wojska sprzymierzonych odniosły pod Grunwaldem. 
Jednak w dłuższej perspektywie pozytywne aspekty zwy-
cięstwa z 15 lipca ujawniły się bardzo wyraźnie. Armia krzy-
żacka już nigdy nie odzyskała stanu sprzed grunwaldzkiego 
starcia. To umożliwiło prowadzenie kolejnych zwycięskich 
wojen przeciwko państwu krzyżackiemu, które doprowadzi-
ły do jego ekonomicznego wyniszczenia, a w dalszej perspek-
tywie upadku. Ale to już temat na osobną rozprawę.
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Witold Świętosławski 

Archeologiczne ślady 
bitwy grunwaldzkiej

Nie ulega wątpliwości, że po bitwie pod Grunwaldem, 
choć była wydarzeniem krótkotrwałym, zaledwie kilkugodzin-
nym, pozostać musiały materialne ślady. Mimo bowiem wielo-
krotnego przeszukiwania pobojowiska przez zwycięzców, a po-
tem mieszkańców okolicznych wsi, nie było możliwe całkowite 
zebranie pozostałości militariów, elementów rzędów końskich, 
oporządzenia jeździeckiego, wyposażenia taborowego, czę-
ści strojów, ozdób i licznych przedmiotów dnia codziennego, 
niezbędnych dla wielotysięcznej rzeszy ludzi zgromadzonych 
w rejonie Grunwaldu, Stębarka i Łodwigowa 15 lipca 1410 r. 
Z pewnością wielu poległych pochowanych zostało we wspól-
nych mogiłach, pogrzebane też zostały zabite konie.

Nie wdając się w trwające od dawna dyskusje o precyzyj-
nym ustaleniu miejsca bitwy, liczbie uczestników i poległych, 
przyjąć można, że na rozległym obszarze okolic wspomnianych 
wyżej wsi: Grunwaldu, Stębarka i Łodwigowa, obejmującym 
około 800 ha powierzchni, działało jednego dnia 45-60 tysięcy 
ludzi, z których kilkanaście tysięcy zginęło. Przypuszczać więc 
można, że ziemia pól Grunwaldu kryje relikty bitwy.

Wiemy też, że archeologiczne badania pobojowiskach 
przynoszą niekiedy zaskakująco efektowne wyniki. Tak było 
np. pod Visby na Gotlandii (bitwa Duńczyków z Gotlandczy-
kami w 1361 r.), pod Mohaczem na Węgrzech (bitwa Węgrów 
z Turkami w 1526 r.) czy pod Beresteczkiem na Ukrainie (star-
cie wojsk koronnych z siłami kozacko-tatarskimi 1651 r.).

W przypadku pól Grunwaldu znacznymi mankamenta-



92 93

mi utrudniającymi planowanie działań poszukiwawczych był 
brak precyzyjnego ustalenia miejsca bitwy oraz prawie całko-
wita emigracja ludności zamieszkującej ten teren do II wojny 
światowej. Zabrakło więc tych, którzy mogliby pamiętać lokalne
tradycje i przekazać ewentualne wspomnienia o odnajdywaniu 
w przeszłości reliktów bitwy. Brakowało także w literaturze
z XIX i 1. połowy XX w. wiadomości o dobrze udokumento-
wanych znaleziskach z rejonu Grunwaldu – Stębarku – Łodwi-
gowa, które można by interpretować jako relikty bitwy. Pro-
wadzone na tym terenie od kilku wieków poszukiwania śla-
dów przeszłości, początkowo przez amatorów-pasjonatów 
dawnych dziejów, później już przez zawodowych archeolo-
gów, skoncentrowane raczej były na problematyce starszych, 
przedgrunwaldzkich czasów. Sporadycznie tylko próbowano
szukać śladów bitwy, jak choćby w 1911 r., kiedy to badacze 
niemieccy bez efektów penetrowali stębarski kościół, szukając 
szczątków pochowanych w nim, jak sądzili, uczestników bi-
twy.

W starszych opracowaniach (głównie niemieckojęzycz-
nych z XIX i 1. połowy XX w.) występują co prawda wzmian-
ki o militariach znalezionych jakoby przy różnych okazjach 
na polach Grunwaldu, wszystkie one zostały jednak bądź 
negatywnie zweryikowane w aspekcie ich ewentualnego 
związku z bitwą, bądź też relacje o nich są tak lakoniczne, że 
nie można ich uznać za źródła wiarygodne.

Podjęcie w pełni profesjonalnych badań archeologicz-
nych grunwaldzkiego pobojowiska jako pierwsi postulowali
już w latach 50. XX w. wybitni polscy historycy-mediewiści: 
Tadeusz Manteuffel, Stanisław Herbst. Nie zdawali sobie jed-
nak sprawy ze skali ewentualnych działań. S. Herbst sądził,
że prace takie „są do przeprowadzenia w krótkim czasie 
i tanim kosztem”. Archeologiczne badania pobojowisk są 
jednak długotrwałe, żmudne, kosztowne. Wymagają bo-
wiem szerokich działań interdyscyplinarnych i stosowania 

specjalistycznych technik prospekcji terenowej, np. analiz 
fotograii lotniczych, posługiwania się wykrywaczami me-
tali, analiz izyko-chemicznych gleby itp. A także sporej 
dozy szczęścia. Badania takie udało się przez kilka lat pro-
wadzić.

Wyjątkowym pretekstem do zainicjowania działań ar-
cheologicznych na polach Grunwaldu stały się obchody 
550-lecia bitwy. Powołany Społeczny Komitet Obchodów 
Grunwaldzkich zapewnił środki inansowe oraz koordyna-
cję wspólnych działań pracowników wielu instytucji, m.in.: 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytutu Historii Kultury
Materialnej (dziś: Instytut Archeologii i Etnologii) Polskiej
Akademii Nauk, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Arche-
ologicznego w Warszawie, Muzeum Mazurskiego (dziś: Mu-
zeum Warmii i Mazur) w Olsztynie. Głównym koordynatorem 
został Zdzisław Rajewski, ówczesny dyrektor Państwowego
Muzeum Archeologicznego w Warszawie, kierownikiem 
prac terenowych Romuald Odoj z Muzeum Warmii i Ma-
zur w Olsztynie, zaś pieczę merytoryczną nad planowanymi 
działaniami sprawował zespół konsultantów, złożony z wy-
bitnych historyków, archeologów, antropologów, m.in. Ste-
fana M. Kuczyńskiego, Stanisława Herbsta, Andrzeja Nadol-
skiego, Tadeusza Dzierżykraj-Rogalskiego, Andrzeja Wier-
cińskiego, Franciszka Wokroja. W efekcie tych z rozmachem 
zaplanowanych zamierzeń badano pola Grunwaldu i najbliż-
szą ich okolicę w latach 1958-1960. Do idei poszukiwań grun-
waldzkich powrócono następnie dopiero po prawie dwu-
dziestu latach. Podczas kilku sezonów badawczych w latach 
1979-1986 na polach Grunwaldu zrealizowano intensywne, 
zakrojone na szeroką skalę, interdyscyplinarne poszukiwa-
nia. Działały dwie główne ekipy: kierowany przez Andrzeja 
Nadolskiego zespół pracowników Zakładu Archeologii Pol-
ski Środkowej Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej 
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Akademii Nauk1 oraz ekspedycja Romualda Odoja z Mu-
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

W trakcie tych kampanii na polach Grunwaldu przeba-
dano łącznie powierzchnię nie przekraczającą 30 arów, czy-
li mniej niż 0,04% wspomnianych wyżej 800 ha terenu, na 
którym mogły rozgrywać się działania 15 lipca 1410 r. Ska-
la działań była więc zdecydowanie niewystarczająca. Mimo 
to udało się odkryć i zweryikować ponad 20 stanowisk ar-
cheologicznych, na których odkryto ślady dawnej obecno-
ści człowieka, również pochodzące z późnego średniowie-
cza. Odkryte na nich relikty, niestety w bardzo skromnej tyl-
ko liczbie, mogą hipotetycznie być wiązane z samą bitwą. 
Bardzo duże prawdopodobieństwo poprawności takiej inter-
pretacji występuje w przypadku grupy szczątków ludzkich 
kości i militariów odkrytych podczas badań ruin i otoczenia 
kaplicy komemoratywnej (tzw. stanowisko 1), wzniesionej 
przez Krzyżaków tuż po bitwie w miejscu, jak się przypusz-
cza, obozu wojsk zakonnych i konsekrowanej w 1413 r. Burz-
liwe były dzieje budynku kaplicy – spalono ją już w 1414 r., 
następnie po odbudowaniu funkcjonowała jako cel pielgrzy-
mek do XVII w. W jej ruinach odkryto liczne szczątki ludzkie 
(około 260 osobników) w kilku zbiorowych grobach. Były to 
zarówno pojedyncze, jak i zbiorowe pochówki szkieletowe, 
a także skupiska spalonych ludzkich kości. Drobne fragmen-
ty kości ludzkich znajdowano także rozsiane na całym tere-
nie kaplicy i na otaczającym ją obszarze cmentarza. Szczątki 
te pochodzą z różnych okresów funkcjonowania kaplicy – od 
XV po XVIII w. Większość z nich została bądź jednoznacznie 
negatywnie oceniona jako niemające związku z bitwą, kilka 
budzi w tym aspekcie poważne wątpliwości.

Z dużym prawdopodobieństwem za szczątki poległych 
podczas bitwy uznano natomiast skupisko spalonych ludzki 
kości, wśród których odkryto fragment przepalonej rękawicy
pancernej oraz złożone w szkieletowym obrządku pogrze-
bowym kości ludzkie ze zbiorowego grobu określonego jako 
nr 5. W grobie tym znaleziono szczątki około 89 osobników, 
głównie mężczyzn (74). Ślady urazów odkryte na 48 czasz-
kach: 32 po ranie ciętej, 5 po postrzale bełtem z kuszy, 3 po ra-
nie tłuczonej i 1 po ranie ciętej i postrzale, wspierają hipotezę 
ich związku z bitwą (ryc. 16).

W ruinach kaplicy i w jej bezpośrednim otoczeniu, nie-
kiedy między szczątkami ludzkich kości, znaleziono 24 milita-
ria: 10 grotów bełtów (pociski kuszy), 5 grotów strzał (miota-
nych z łuków) (ryc. 17), 1 ułamek grotu broni drzewcowej, być 
może oszczepu, 2 fragmenty broni siecznej oraz 6 fragmentów 
rękawic pancernych (ryc. 18). Wszystkie te zabytki reprezentu-
ją typowe formy broni używanej w czasach bitwy grunwaldz-
kiej. Liczna grupa (15 egzemplarzy) grotów pocisków broni 
miotającej nie budzi zdziwienia. Wszak były to militaria wów-
czas powszechnie i masowo używane. Łatwo było je przeoczyć 
podczas przeszukiwania pobojowiska. Trudno było je wydo-
być ze zwłok poległych. Pewne zdziwienie budzi stosunkowo 
liczny zbiór fragmentów rękawic pancernych (6 egzemplarzy). 
Przypomnieć jednak należy, że były one powszechnie używa-
ne na początku XV w., co poświadczają liczne źródła pisane 
i ikonograiczne. Konieczność posiadania rękawic pancernych 
podczas ówczesnych wypraw wojennych wyraźnie akcento-
wana jest w wielu aktach nadawczych zarówno polskich, jak 
i krzyżackich. Wymieniane są bardzo często w spisach zbrojow-
ni miejskich i zamkowych obu państw. Podkreślić też trzeba,
że były podczas zmagań bitewnych szczególnie narażone na 
ciosy przeciwnika. Wykonane z wielu połączonych elementów 
łatwo ulegały uszkodzeniom, a zgubione, rozsypane elementy, 
zapewne trudno było dokładnie zebrać z pobitewnego pola.

1  W badaniach uczestniczyło liczne grono archeologów, m.in. Andrzej Nowa-
kowski, Marian Głosek, Zdzisława Wawrzonowska, Mariusz Mielczarek, Marek 
Olędzki, Marcin Lewandowski, Witold Świętosławski i antropolog Bogdan Łu-
czak z Uniwersytetu Łódzkiego.
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W gruntownym podsumowaniu stanu naszej wiedzy 
o bitwie grunwaldzkiej, pióra A. Nadolskiego, uwzględnia-
jącym także badania archeologiczne, wymienione są jedynie 
4 zabytki odkryte poza rejonem kaplicy, które hipotetycznie 
uznawane być mogą za militaria (ryc. 20). To 2 kamienne kule 
działowe, znalezione podczas rekonesansu powierzchniowe-
go i 2, być może pociski ręcznej broni palnej (ryc. 19), odkry-
te podczas stacjonarnych badań archeologicznych2. Zabytki 
te budzą wiele wątpliwości i wymagają gruntownego zwery-
ikowania.

Obu wspomnianych, kamiennych kul działowych, nie 
możemy precyzyjnie datować. Nie ma pewności, czy miej-
sca ich znalezienia nie są wtórne. W literaturze znaleźć moż-
na także rozbieżne informacje o ich wielkościach. Jedną z kul 
znalazł Z. Rajewski na pryzmie kamieni przygotowanych do 
kruszenia. W publikacji nie podano jej wymiarów. Zdaniem 
Piotra Strzyża ma ona 28 cm średnicy, jest więc zbyt duża, 
by uznać ją za pocisk artylerii polowej. Drugą odkrył Sven 
Ekdahl w 1968 r. podczas rekonesansu powierzchniowego 
okolic Grunwaldu. W swym opracowaniu podał, iż średni-
ca kuli wynosi 15 cm. Według informacji R. Odoja, kierowni-
ka Muzeum w Stębarku, przekazanej A. Nadolskiemu, rze-
czywista średnica wynosi 25 cm. I ta wielkość, podobnie jak 
to sugerowano w przypadku pocisku znalezionego przez 
Z. Rajewskiego, budzi wątpliwości, czy kulę znalezioną 

przez S. Ekdahla można uznawać za pocisk artylerii polowej. 
Raczej mieści się w kategorii pocisków ciężkich dział burzą-
cych.

Wątpliwości wynikające głównie z zastosowanych su-
rowców budzi natomiast identyikowanie 2 kulek – glinia-
nej (średnica 2,2 cm) i szklanej (średnica 1,4 cm) – jako po-
cisków broni palnej. Znaleziono je niestety w warstwach 
nie pozwalających ani na ustalenie datowania (nie można 
więc wykluczyć ich nowożytnego pochodzenia), ani funk-
cji. Mogły być bowiem wykorzystywane np. jako zabaw-
ki, kulki do gry. Do niedawna kulki gliniane i szklane nie 
były uznawane za pociski, brak o nich bowiem wzmianek w 
źródłach pisanych. Nawet w wyjątkowo skrupulatnie pro-
wadzonych księgach rachunkowych w państwie krzyżac-
kim w Prusach wymieniane są tylko pociski kamienne, oło-
wiane i żelazne, nie ma natomiast wzmianki o glinianych 
i szklanych. Ostatnio dopuszcza się jednak możliwość uży-
wania jako pocisków ręcznej broni palnej w późnym śre-
dniowieczu kulek wykonanych nie tylko z kamienia, ołowiu 
i żelaza, ale także z wypalonej gliny i szkła, podkreślając, że 
ich walorem były znikome koszty produkcji. Jako pociski by-
wają też opisywane późnośredniowieczne gliniane i szklane 
kulki pozyskane w trakcie badań archeologicznych, niekie-
dy znalezione w kontekstach interpretację taką uwiarygod-
niających.

Rozważania nad wspomnianymi wyżej zabytkami, 
choć hipotetycznie tylko interpretowanymi jako pociski bro-
ni palnej, są ważne dla studiów nad bitwą grunwaldzką z 
dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, jeśli uznać je 
za pociski, to są one jedynymi militariami znalezionymi poza 
rejonem kaplicy – mogą więc być wykorzystane w dyskusji 
nad nierozstrzygniętą kwestią lokalizacji pola bitwy. Po dru-
gie, ich pozytywna weryikacja wsparłaby nie w pełni jasne 
przekazy Kroniki konliktu o dwukrotnej salwie krzyżackich 

2  A. Nadolski z powodu braku bliższych informacji negatywnie zweryikował 
wzmianki o 3 innych kulach kamiennych, znanych tylko z literatury: jedna prze-
chowywana była ponoć w kościele w Mielnie, druga w kościele w Stębarku, trzecią 
opisano jako pochodzącą z miejscowości Grunwald (s. 197). Przypomnieć też nale-
ży, że w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur znajdują się dwie kule kamienne opisa-
ne jako pochodzące z nieznanej miejscowości, ale opatrzone uwagą o przypuszczal-
nym pochodzeniu z pobojowiska grunwaldzkiego, zaś w Muzeum Wojska Polskie-
go przechowywane jest kula granitowa uznawana za znalezioną na Polach Grun-
waldu. Pochodzenia tych kul nie można już zweryikować, nie mogą więc być bra-
ne pod uwagę w studiach nad bitwą grunwaldzką.
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dział miotających kamienne pociski3 oraz podobną w Roczni-
kach Jana Długosza4. Przede wszystkim jednak potwierdzała-
by użycie ręcznej broni palnej pod Grunwaldem, o czym nie 
wspominają żadne źródła pisane.

W czasach bitwy Grunwaldzkiej broń palna, zarówno 
w swej postaci ciężkiej, jak i lżejszej – ręcznej, była już obec-
na nie tylko podczas oblężeń miejsc ufortyikowanych, ale 
i na polach bitewnych. Zarówno w Królestwie Polskim, jak 
i w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, rozwinięta już 
też była produkcja broni palnej, prochu i pocisków. Użycie 
tej broni 15 lipca 1410 r. podczas grunwaldzkiej bitwy byłoby 
więc możliwe, choć jej ówczesna skuteczność niszczenia siły 
żywej była niewielka. Ważniejszy był zapewne wówczas psy-
chologiczny aspekt zastosowania takiego oręża. Na szeroką 
skalę broń palną na polach bitew, szczególnie ręczną, zaczęto 
wprowadzać w Europie dopiero w ostatniej ćwierci XV w.

Próbując ocenić efekty archeologicznych badań śladów 
bitwy grunwaldzkiej nie sposób zaprzeczyć, że odczuwa się 
pewien niedosyt, skromność wyników, uzyskanych mimo 
znacznego wysiłku badaczy, zaangażowania się w prace wie-
lu instytucji i stosowania nowatorskich metod badawczych. 
Przypomnieć jednak należy, iż biorąc pod uwagę, że przeba-
dano znikomą tylko część terenu, na którym być może roz-

grywała się bitwa grunwaldzka, odkrycie tych wspomnia-
nych wyżej śladów ocenić należy pozytywnie. Są material-
nym potwierdzeniem tego tak ważnego wydarzenia histo-
rycznego. Budzą też nadzieję na kolejne znaleziska, będące 
dziełem archeologów, którzy w przyszłości wkroczą na ob-
szar między Stębarkiem, Łodwigowem i Grunwaldem.
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Piotr Strzyż

Badania archeologiczne Dąbrówna. 
Dąbrówno 1410 r.

Historia Dąbrówna (niem. Gilgenburg) nierozerwalnie 
związała się z bitwą grunwaldzką. Kierujące się na północ, 
w stronę Malborka, połączone wojska polskie i litewskie do-
tarły do przeszkody, jaką stanowiło to miasto ulokowane na 
wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Dąbrowa Wielka 
i Dąbrowa Mała (ryc. 21). Przez ów przesmyk i przez samo 
miasto wiodła ważna strategicznie droga, którą zapewne za-
mierzały poruszać się siły sprzymierzonych w drodze do po-
bliskiego Działdowa, i w związku z tym należało je zdobyć, 
aby umożliwić sobie przeprawę (ryc. 29).

Wydarzenia, do których w związku z powyższym do-
szło pod murami miasta (ryc. 27), tak przedstawił anonimo-
wy autor Kroniki Konliktu: Tak więc w piątek przed świętem Mał-
gorzaty król rozłożył swe obozy 3 mile od miasta Dąbrówna [...] 
W tych obozach wypoczywał przez dwa dni i wyruszając z tych-
że obozów w sam dzień św. Małgorzaty [13 lipca] rozłożył się obok 
wzmiankowanego miasta. I przed wieczorem polecił zdobyć rzeczo-
ne miasto nie rycerstwu swemu, lecz pospolitemu ludowi i tymże 
[miastem] z miejsca, w ciągu trzech godzin siłą zawładnął.

Jan Długosz w opisie zdobycia Dąbrówna zawarł wię-
cej szczegółów: Król Polski pomaszerował ku miastu Dąbrównu, 
które po niemiecku zwie się Gilgenburg, a którego mury i baszty 
obmywały fale oblewającego go naokoło jeziora. Rozbija obóz o pół 
mili od Dąbrówna, na polnej równinie, nad Jeziorem zwanym jezio-
rem Dąbrowskim [...] Kiedy pod wieczór upał zelżał, wielu wojow-
ników z obozu królewskiego rusza w stronę miasta Dąbrówna aby 
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zobaczyć miasto i ocenić jego położenie. Ale ponieważ wojska [krzy-
żackie] przybyłe aby bronić miasta, obawiając się uderzenia na mia-
sto i na nich samych, wyszły im naprzeciw, dochodzi natychmiast 
do zawziętej walki [...] Rycerze polscy pobiwszy wrogów i zmusiw-
szy ich do ucieczki do miasta [...] sami, bez rozkazu króla, rzucili się 
na miasto, aby je zdobyć. Miasto było obronne nie tylko otaczają-
cymi je wokół potężnymi murami posiadającymi wieże i baszty, ale 
także położeniem. Po większej bowiem części oblewa je jezioro, a po-
nieważ jest ono otoczone biegnącymi wokół murów głębokimi fosa-
mi z wodą, tak wiec tylko przez nader wąski skrawek ziemi można 
dostać się do niego [...] Mieszkańcy miasta nie lenią się do stawiania 
oporu, lecz pociskami z bombard i głazami odpędzają podchodzących 
pod mur. Rycerze zaś polscy, w niemałej liczbie, skaczą do jeziora,
docierają pod mury miasta i czyniąc podkopy usiłują je osłabić.
nni, przystawiwszy drabiny, wchodzą na nie i w okamgnieniu
zdobywają ludne, pełne mężczyzn i kobiet miasto [...] Jeszcze nie 
wywieziono wszystkich łupów, a już miasto podpalono [...] Wielu
padło od miecza i nikt nie uniknął śmierci lub niewoli [...] Polacy 
dopuszczali się tego nie tyle prawem wojennym, ale z nienawiści do 
Krzyżaków i z bólu z powodu spustoszenia przez wrogów ziemi do-
brzyńskiej.

Interesujący przypadek zniszczenia miasta w ciągu za-
ledwie jednego dnia, skłonił archeologów do objęcia go moż-
liwie szerokim zakresem prac badawczych. Badania prowa-
dzono niemal w ciągu dziesięciu lat (1980 i 1988-1995) przez 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Oddział w Łodzi, a kie-
rował nimi prof. dr hab. Tadeusz Poklewski-Koziełł. W ich 
toku odsłonięto w czterech punktach miasta pozostałości cał-
kowitego zniszczenia przez pożar w późnym średniowieczu, 
najpewniej z dnia 13 lipca 1410 r. (ryc. 22). Szczegółowo zba-
dano północno-wschodni kwartał miejski, uważany tradycyj-
nie za miejsce zamkowe oraz zadokumentowano przebieg 
murów obronnych, jak również przebadano zabudowę we-
wnętrzną w postaci murowanych i szachulcowych domów.

Przeprowadzone prace umożliwiły określenie wyglądu
pierwotnego terenu, na którym lokowano ośrodek. Jest to 
długi na około 5 km przesmyk biegnący w kierunku północ-
południe, usytuowany miedzy jeziorami Dąbrowa Wielka od 
wschodu, a od zachodu Dąbrowa Mała. Największe przewę-
żenie znajduje się w miejscu, w którym oba jeziora łączy struga
zwana Wick. Na przesmyku ulokowana była droga, przy któ-
rej powstała pierwsza osada średniowieczna, złożona z kil-
ku siedlisk. Zabudowa ta została zniszczona, najpewniej 
celowo na potrzebę przygotowywania terenu pod lokację
miasta. Na tak zaadoptowanym obszarze lokowano średnio-
wieczne Dąbrówno. Wpierw wytyczono trapez, blokujący
przesmyk. Od kierunku północnego wzniesiono mur ka-
mienny z basztami otwartymi do wnętrza miasta, a w części
południowej wykopano fosę. Od strony obu jezior postawiono 
proste mury kurtynowe, a teren wewnątrz nich splantowano 
pod przyszłą zabudowę. Stopę fundamentową muru obron-
nego wzmocniono poziomymi belkami stabilizowanymi
przez pionowe pale. Data dendrochronologiczna (datowanie 
na podstawie zachowanych słojów przyrostu rocznego drze-
wa) jednej z belek została określona na 1351 r.

Drugim wymiernym efektem przeprowadzonych badań 
archeologicznych było wykluczenie istnienia w Dąbrównie
założenia zamkowego (ryc. 23). Nie było go przy północnej 
bramie miejskiej zwanej Niemiecką. Tam lokowała go zarów-
no tradycja lokalna, jak i stare mapy. Na reliktach zamku swój 
pałac wybudować miała rodzina Finckensteinów. Badania
udowodniły jednak, iż bezpośrednio pod pałacem znajdu-
ją się jedynie relikty starszej, drewnianej zabudowy miej-
skiej, zniszczonej właśnie 13 lipca 1410 r. Jest to rząd działek 
o szerokości 5,5 i długości do 23,5 m, ustawionych frontalnie 
w stosunku do ulicy skierowanej ku bramie. Zabudowane
one były wieloczłonowymi, często piętrowymi domostwa-
mi wzniesionymi w konstrukcji szkieletowej (szachulcowej). 

Piotr Strzyż Piotr Strzyż



106 107

Łącznie odkopano 5 takich działek, na których posadowione 
były domostwa dwuizbowe z sienią, w jednym przypadku był 
to dom piętrowy. Odsłonięto również fundamenty dużego,
piętrowego budynku, o wymiarach 10 x 23,5 m, wykonanego 
z kamienia i cegły (pierwotnie pałacu rodziny von Oelsnitz), 
a umiejscowiony był przy północnej części murów, między 
wieżową bramą miejską i wieżą w północno-wschodnim na-
rożu murów. I to zapewne od tego pałacu powstała tradycja 
istnienia w Dąbrównie zamku krzyżackiego.

Kolejne wnioski dotyczą ceglano-kamiennego kościoła
miejskiego (ryc. 23). Miał on ściany wymurowane z kamieni
eratycznych, układanych w warstwy i ujęte w ramy konstruk-
cji ceglanej. Z pierwotnej bryły zachowało się jedynie pięcio-
boczne prezbiterium wraz z dwuprzęsłową zakrystią. Obok, 
na kamiennej wieży w północnej kurtynie muru miejskie-
go, zbudowano wysoką ceglaną dzwonnicę. Obie budowle
zostały wymurowane z tej samej cegły, najstarszej w Dą-
brównie. Jednocześnie udało się zweryikować przekazy pi-
sane, które mówiły o oszczędzeniu kościoła i ukrytych w nim 
mieszkańców. Badania cegły licowej ze świątyni wykazały,
iż nie była ona wtórnie przepalona. Z tego płynie prawdo-
podobnie wniosek, iż istotnie kościół oszczędzono, być może 
jak chcą tego polscy kronikarze – na żądanie Władysława Ja-
giełły.

W odniesieniu do zabudowy miejskiej, wyróżniono za-
równo budynki murowane, jak i o konstrukcji szkieletowej 
z wypełniskiem ceglanym lub z masy gliniano-słomianej 
(ryc. 28). Cała zabudowa została najpewniej rozmierzona 
w sposób proporcjonalny, w formie prostokątnych parceli 
o proporcjach długości (E-E) i szerokości (N-S) równym sto-
sunkowi 4:2,5. W praktyce miasto wytyczono na planie tra-
pezu, co wynikało z kształtu przesmyku pomiędzy jeziorami.
W mieście można dostrzec podział na kwadraty, ułożone 
w trzech pasmach. Szerokość działek była zróżnicowana, 

w kwartale przyrynkowym wynosiła 1 i 2/3 pręta (7,2 m), 
a w części jurydyki krzyżackiej 1 i 1/3 pręta (5,7 m). Po znisz-
czeniach w 1410 r. miasto odbudowano, a na miejscu domów 
szachulcowych powstały budynki murowane z podpiwni-
czeniem.

Obok ustaleń architektoniczno-historycznych badania
dostarczyły również szerokiego wachlarza zabytków ma-
terialnych. Są to przede wszystkim elementy wyposaże-
nia związane z uzbrojeniem walczących stron – w posta-
ci dość licznych grotów bełtów, fragmentu wędzidła oraz 
podków końskich (ryc. 25: 2-4). Bogaty zbiór tworzą również 
przedmioty codziennego użytku datowane na feralny dzień 
13 lipca. Są to najczęściej naczynia gliniane różnych kształ-
tów, w tym liczne ich fragmenty wtórnie przepalone w czasie 
pożaru (ryc. 26: 1-4). Wiele jest również przedmiotów zwią-
zanych z życiem codziennym i zajęciami gospodarczymi 
mieszkańców, takich jak żelazny oścień do polowań na ryby 
(ryc. 25: 1) czy przęśliki związane z produkcją włókienniczą 
(ryc. 25: 5). Niezwykle interesujące są także elementy kon-
strukcyjne domów (belki z zaciosami) oraz przedmioty zwią-
zane z ich wyposażeniem, do których należą okucia okienne 
(ryc. 24).

Co warte podkreślenia, a co znalazło odzwierciedlenie 
w czasie prowadzonych prac badawczych, opisywany pożar 
manifestował się we wszystkich częściach miasta, zarówno
w wykopach archeologicznych, jak i obserwowanych wyko-
pach budowlanych. Temperatury podczas pożaru wynosiły
zapewne około 900-1100oC, jednak miejscami mogły sięgnąć 
nawet 1500oC. Mając na uwadze te ustalenia, wydaje się, że 
jeśli opanowanie Dąbrówna było zamierzone przez dowódz-
two polskie, to z pewnością pożar zabudowań zburzył tę kon-
cepcję i spowodował konieczność kolejnego cofnięcia wojsk 
(do pierwszego doszło na przeprawach pod Kurzętnikiem)
i ich marsz na wschód. Jest to tym samym kolejny argument 
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na rzecz słuszności rekonstrukcji ustawienia stron przed bi-
twą zaproponowanej przez Andrzeja Nadolskiego (ryc. 29). 
Całą przestrzeń przesmyku zajmowało bowiem miasto i – aby
go przebyć – należało przejść kolejno przez dwie bramy, po-
łudniową i północną, a badania archeologiczne w 1980 r. 
ustaliły szerokość tej ostatniej na 3,5 m, co jest szerokością 
pozwalającą na jednoczesne przejście przez nią tylko dwóch 
konnych wojowników lub jednego wozu. Cała przeprawa za-
jęłaby zapewne cały dzień. Dodatkową komplikację stanowił 
opisywany pożar. Drewniana zabudowa miasta płonęła za-
pewne jeszcze przez całą noc z 13 na 14 lipca. Podjęcie w ta-
kich warunkach marszu przez Dąbrówno oznaczałoby ko-
nieczność przechodzenia przez świeże zgliszcza zalegające 
na wąskich uliczkach miasta.

Warto podkreślić, że same badania pozwoliły nie tyl-
ko poznać bliżej topograię Dąbrówna z początków XV w., 
zaznajomić się z kulturą materialną jego mieszkańców, ale 
również wniosły wiele cennych informacji dotyczących prze-
biegu działań zbrojnych w lipcu 1410 r., w tym samej bitwy 
grunwaldzkiej.
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Anna Kowalska-Pietrzak

Wizyty króla Władysława Jagiełły 
w Sulejowie

Przekazy źródłowe oraz analiza tras królewskich prze-
jazdów pozwalają datować obecność Władysława Jagiełły w 
Sulejowie dopiero od czasów Wielkiej Wojny (1409-1411). 
Ostatnia z jego udokumentowanych wizyt przypadła na 
wrzesień 1433 r., czyli niecały rok przed śmiercią władcy.

Warto jednak zauważyć, iż nie był to pierwszy panu-
jący, który oglądał tę miejscowość. Biorąc pod uwagę tylko 
ostatnie 150 lat poprzedzających jego wizyty, wymienić moż-
na, z pewnym prawdopodobieństwem, Przemysła II (jeszcze 
jako księcia – 15 sierpnia 1285 r. jego pieczęć umieszczona zo-
stała przy dokumencie opata Jana). W czasach Władysława 
Łokietka Sulejów widział w 1318 r. wielki zjazd. Sam władca 
wystawił tutaj dokument w czerwcu tegoż roku. Następnie 
kilkakrotnie gościł w nim Kazimierz Wielki.

Jagiełło z pewnością odwiedził Sulejów pięciokrotnie. 
Natomiast wysoce prawdopodobne są kolejne cztery jego su-
lejowskie wizyty. Brakuje nam jednak źródłowego potwier-
dzenia dla wzmiankowanych czterech przejazdów wynikają-
cych jedynie z analizy królewskiego itinerarium.

Prawdopodobne jest więc, że Jagiełło oglądał Sulejów 
po raz pierwszy 23-24 czerwca 1410 r. To pierwsza z jego wi-
zyt potwierdzonych źródłowo. Natomiast niewątpliwie wie-
dział on o istnieniu Sulejowa niemal od początku swego pa-
nowania. Dowodem na to są choćby trzy przywileje dla klasz-
toru sulejowskiego nadane przez niego przed 1410 r. Pierw-
szy, w 1388 r. (a więc w dwa lata po rozpoczęciu panowania), 
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stanowią dwa dokumenty wystawione w Przedborzu, w któ-
rych król zezwala opatowi urządzić targ w mieście Sulejowie. 
Następny dokument pochodzi z 1405 r. (wystawiony został 
w Piotrkowie, zatwierdzający zamiany wsi przez opata). Ko-
lejny datowany jest na 1406 r. (wydany w Brodni, uwalniają-
cy spustoszone wsie od świadczeń)1.

Królewska droga na wyprawę letnią 1410 r. do miejsca 
koncentracji wojsk, czyli do Wolborza, wiodła przez Nowy 
Korczyn, Stopnicę, Szydłów, Słupię i Św. Krzyż. Według re-
lacji Jana Długosza: Król polski wyjechawszy we czwartek w dzień 
św. Protazego i Gerwazego [tj. 19 VI – AKP] z klasztoru św. Krzy-
ża na Łysej Górze, przybył do Bodzentyna i pozostał tam dwa dni 
[...] udał się w sobotę z Bodzentyna do Bliżyn, a w niedzielę przybył 
do Żarnowa, w poniedziałek do Sulejowa [tj. 23 VI 1410 r. – AKP], 
a we wtorek, w dzień św. Jana Chrzciciela wysłuchawszy mszy w 
klasztorze sulejowskim i zjadłszy tam śniadanie, przybył do miasta 
Wolborza [...], gdzie przebywał w dniach 24-26 czerwca.

Co można powiedzieć o tych kilkunastu godzinach spę-
dzonych przez Jagiełłę w Sulejowie 23 i 24 czerwca 1410 r.? 
Niestety, królewski pobyt można relacjonować jedynie na 
podstawie domysłów i analogii, próbując rozważać, jak wy-
glądał sulejowski wieczór i poranek króla, o czym panujący 
mógł myśleć, nad czym się zastanawiał. W przypadku wizy-
ty 1410 r. jest to raczej dość oczywiste. Umysł Władysława Ja-
giełły zajęty był wojną, jej aspektami politycznymi, dyploma-
tycznymi i militarnymi. Dodatkowo 24 czerwca był dniem, w 
którym wieczorem wygasał rozejm z zakonem.

Na pobyt ten można spojrzeć jeszcze od innej strony, 
z punktu widzenia sulejowian żyjących w początkach XV w. 
Przejazd króla umożliwiał im przyjrzenie się Jagielle z bliska.

Mogli oni oglądać jego wydłużoną twarz, raczej szczupłą, 
o wyniosłym łysym przeoranym zmarszczkami czole, pęki 
włosów koło skroni, uszy duże, mięsiste i płaskie, czarne 
oczy, nos wydłużony, z garbem, wystające kości policzko-
we, ostry podbródek, długą szyję. Według Długosza widać 
było prostotę połączoną z dumą i wyniosłością, a przystęp-
ność z książęcą godnością. Niewykluczone, iż widok władcy 
mógł zawieść wielu sulejowian, bowiem Jagiełło przemiesz-
czając się po kraju przywdziewał strój skromny i wygodny, 
ale zawsze, na co zwracano uwagę, schludny, czysty i zadba-
ny. Woził też ze sobą, czego już przeciętny jego poddany zo-
baczyć nie mógł, przedmioty codziennego użytku, określane 
jako ładne, gustowne, czasem wykonane nawet z kości sło-
niowej, przewożone w futerałach ze skóry.

Zapewne więc, i tym razem, Jagiełło wjechał do Sulejo-
wa w swym niewyszukanym stroju. Król podróżował kon-
no, otoczony jezdnymi (mało prawdopodobne, aby używał 
wówczas powozu), a wraz z nim część personelu kancelaryj-
nego oraz jego pokojowcy. W czasie pokoju przemierzał on 
dziennie około 30-45 kilometrów.

Nie jest wykluczone, iż na przyjazd króla odnowiono 
niektóre zabudowania sulejowskie, czego władca niekiedy 
życzył sobie poprzedzając swoją wizytę specjalnym listem w 
tej sprawie. Monarcha lubił bowiem nocować w klasztorach, 
gdzie mógł liczyć na dobre warunki. Gospodarzem opactwa 
sulejowskiego, w czasie odwiedzin Jagiełły w okresie Wiel-
kiej Wojny, był prawdopodobnie opat Teobald2. Jeśli rzeczy-
wiście w 1410 r. był on opatem, to poznał króla już wcześniej, 
np. w 1405 r., gdy Jagiełło wystawiał w Piotrkowie wspo-
mniany przywilej dla opactwa sulejowskiego.

Czas, w którym król przybył do Sulejowa, był wyjątko-

1  Czwarty ze wzmiankowanych dokumentów pochodzi ze schyłkowego okresu 
rządów Jagiełły. Król wydał go w 1431 r. w Krakowie, potwierdzając w ten spo-
sób przywileje Kazimierza Wielkiego z 1336 r.
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2  Brakuje potwierdzenia, że Teobald sprawował funkcję opata w latach 1409-1411. 
Istnieją jednak zapisy poświadczające go na tym stanowisku w 1408 r.
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wy nie tylko ze względu na trwającą wojnę. Był również cza-
sem szczególnym w kalendarzu kościelnym. Obejmował on 
bowiem dni: 23 czerwca, czyli wigilię narodzenia św. Jana 
Chrzciciela oraz 24 czerwca, święto jego narodzin. W śre-
dniowieczu święto narodzenia Jana Chrzciciela było jednym 
z ważniejszych świąt, w którym szukano nawet analogii do 
Bożego Narodzenia. W cysterskim roku liturgicznym tylko 
12 świąt było tak uroczystych, jak 24 czerwca. Na dzień ten, 
wolny od pracy, przypadało 12 czytań i kazanie. W dniu tym, 
podobnie jak w niedziele i inne święta wolne od pracy, kon-
wentualną mszę świętą odprawiano po tercji, czyli po godzi-
nie dziewiątej rano3.

Możemy założyć, iż Jagiełło przybywając 23 czerwca do 
Sulejowa, zjadł tu popołudniowy, czy też wieczorny posiłek 
nazywany po łacinie cena. Tego dnia mnisi spożywali postne 
potrawy, a skoro był to dzień postu, nie jedli kolacji4.

W regule zapisano, iż każdemu gościowi należało oka-
zywać szacunek i uprzejmość nawet do tego stopnia, że opat 
mógł złamać przepisy postne (poza postem kościelnym), aby 
jeść razem z nim. Menu przełożonego i podróżnych mogło 
więc różnić się od posiłków podawanych szeregowym mni-
chom. Z tego też względu kuchnia dla opata i gości miała być 
prowadzona oddzielnie, aby nie zakłócać spokoju innych 
braci. Pracowali w niej – jeśli byli potrzebni – dwaj zakonni-
cy i ich pomocnicy.

W klasztorach cysterskich istniały dwie możliwości po-
dejmowania gości. W pierwszym przypadku w refektarzu 

(czyli wspólnej jadalni) opat miał swój stół (tzw. stół opacki), 
ustawiony najczęściej wzdłuż krótszej ściany naprzeciw wej-
ścia. Na ścianie nad stołem wisiał wielki krzyż. Druga moż-
liwość to przyjmowanie gościa i jedzenie z nim posiłków 
w domu opackim.

Gościom podawano biały chleb, można też było serwo-
wać mięso. Z napojów mogły znaleźć się na stole: piwo, mio-
dy pitne, mleko, soki, rzadko wino. Jagiełło lubił osobiście 
pieczywo razowe z pszennych otrąb (w przeciwieństwie np. 
do swej pierwszej małżonki królowej Jadwigi), pił wodę, cza-
sem mleko, również zsiadłe. Do podstawowego ustalonego 
menu stołu królewskiego zaliczamy oprócz tego mięso, głów-
nie w postaci szynek i pieczeni (bez koziny oraz mięsa kacze-
go) oraz ryby. Na królewskim stole zagościć mogły także: sło-
nina, placki, pierogi, sery, jajka, masło, wypieki, kasze, groch, 
mak, mleko, śmietana, powidła, jarzyny (tj. kapusta, bruksel-
ka, marchew, cebula, buraki, ogórki, groszek), orzechy, grzy-
by, gruszki, wiśnie, śliwki. Znaczna część wymienionych 
składników znajdowała się też w jadłospisie mnichów5. Nie 
wiemy jednak, jakie konkretnie potrawy podawano w czasie 
sulejowskich wizyt królewskich.

Następnego dnia (24 czerwca), według przekazu Długosza,
król rankiem wysłuchał mszy i zjadł w opactwie śniadanie. 
Przedstawiona kolejność (msza, posiłek) ilustruje średniowiecz-
ny zwyczaj. Dzień zaczynał się mszą lub modlitwą, dopiero 
później jedzono prandium. Czasami podczas podróży śniada-
nie spożywano dopiero po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi. 

3  W dni robocze msza konwentualna odprawiana była po prymie. Dzień cyster-
sów w zestawieniu ze współczesnym nam podziałem czasu wyglądał następują-
co: 1:30 – wigilia;  3:30 – odpoczynek; 4:00 – matutinum; 4:30 – powrót do dormito-
rium; 5:45 – pobudka; 6:00 – pryma; 6:30 – laudes; 7:30 – poranna msza; 9:00 – ter-
cja i msza konwentualna; 10:45 – lectio divina, praca; 11:30 – seksta; 12:00 – posiłek; 
12:45 – przerwa na spoczynek; 14:00 – nona; 14:30 – praca; 15:30 – nieszpory; 17:30 
– kolacja (bez dni postnych); 18:00 – kompleta; 18:45 – spoczynek nocny.
4  Do kolacji zasiadali tylko w okresie letnim.

5  Zakonnicy jadali: cztery porcje chleba, gęstą zupę, kasze, warzywa (fasolę, 
groch, bób), mleko, twaróg, jajka (z wyjątkiem Wielkiego Postu, Adwentu i wi-
gilii świąt), ryby, jabłka, gruszki, brzoskwinie, śliwki, orzechy, sałatę, ogórki, 
miód. Na obiad – żur, barszcz, polewkę siemienną, polewkę makową, kasze, klu-
ski, pyzy, ryby, jajka. Pili miód, soki i mleko, a w czasie postów i pokuty – wodę. 
Nie podawano wtedy sera i jaj. W klasztorach nie powinno używać się przypraw, 
tj. pieprzu, a stosować zioła z ogrodu.
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Jak jednak wynika z opisu kronikarza, król, zanim wyruszył 
w dalszą drogę, został podjęty przez opata śniadaniem.

Ciąg dalszy przekazu dziejopisa mówi, iż z Sulejowa 
władca udał się do Wolborza, gdzie czekali już na niego do-
radcy i dostojnicy oraz wojsko, a także najęci na żołd obcy ry-
cerze i poselstwo z prośbą o zawieszenie broni między kró-
lem i zakonem na 10 dni, na co też Jagiełło wyraził zgodę.

Mieszkańcy Sulejowa mogli powtórnie oglądać monar-
chę 7 miesięcy później, tj. w styczniu 1411 r. Nie wiemy, kiedy 
dokładnie król przejeżdżał przez Sulejów i czy zatrzymał się 
w nim wówczas, a jeśli tak, to na jak długo, bo według Długo-
sza 6 stycznia 1411 r. władca przebywał w Radoszycach, skąd 
wyprawił do Krakowa swą małżonkę królową Annę. Nato-
miast dalej Długosz napisał, że król zamierzając podjąć wy-
prawę do Prus, w dzień św. Marcelego (tj. 16 stycznia) przy-
był do Brześcia, dokąd na jego rozkaz ściągało już wojsko z 
całego Królestwa Polskiego. Jechał przez Sulejów, Pabianice 
i Łęczycę. W Sulejowie był więc między 6 a 16 stycznia, za-
pewne bliżej szóstego. Przejeżdżając przez Sulejów, w praw-
dopodobnie mroźny, styczniowy dzień 1411 r. Jagiełło nie-
wątpliwie myślał o rozejmie wygasającym 14 stycznia i kolej-
nych krokach wobec zakonu, w tym o trwających już pracach 
nad traktatem pokojowym, ostatecznie zawartym w Toruniu, 
w niedzielę 1 lutego 1411 r.

Na kolejny przejazd królewski sulejowianie czekali po-
nad 5 lat. Był lipiec 1416 r. i czas ważny w osobistym życiu 
władcy. Przede wszystkim w marcu zmarła królowa Anna. 
Niewątpliwie otoczenie Jagiełły zaczęło rozglądać się za ko-
lejną królową i chyba nikt jeszcze wtedy nie brał pod uwagę, 
iż król w następnym roku ożeni się z nielubianą przez pod-
danych Elżbietą Granowską. To jedyna żona Jagiełły, która 
– według przekazów źródłowych – towarzyszyła mężowi w 
podróży przez Sulejów (w 1419 r.).

Przejazd lub wizytę monarchy w Sulejowie w 1416 r. po-

przedzał królewski objazd po Wielkopolsce. Wówczas to, we-
dług Jana Długosza, ciekawski poseł księcia Ernesta austriac-
kiego, męża Piastówny Cymbarki, okazał się wielce zaintere-
sowany „słynnymi rosnącymi w ziemi garnkami” w Nocho-
wie (między Śremiem i Kościanem). Te, „wykopaliska arche-
ologiczne” odbyły się w obecności Jagiełły, który zaraz potem 
wyruszył do Łęczycy, gdzie przebywał z pewnością w dniach 
17-19 lipca, a dalej przez Wolbórz i Sulejów (lipiec 1416 r.), aby 
dotrzeć na święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny do 
Wiślicy (potwierdzenie pobytu w tej miejscowości – 14 sierp-
nia). Jagiełło był więc w Sulejowie po 20 lipca 1416 r. (zapewne 
najpóźniej na przełomie lipca i sierpnia). Jeśli Jagiełło zatrzy-
mał się w sulejowskim opactwie, podejmował go opat Eusta-
chy, za lat piętnaście uczestnik soboru bazylejskiego. Ale czas, 
w którym Eustachy mógł gościć króla, to przede wszystkim 
okres trwania soboru w Konstancji, a wydarzenia rozgrywa-
jące się na nim z pewnością zaprzątały uwagę Jagiełły zwłasz-
cza, iż w pierwszej połowie roku strona polska wystąpiła z wa-
runkami przedłużenia rozejmu z zakonem oraz przedłożyła, 
wraz ze Żmudzinami, pisma oskarżające zakon o liczne nie-
prawości. Uczyniła to na tyle skutecznie, iż w sierpniu 1416 r. 
doprowadziła do przyznania przez sobór Polsce i Litwie praw 
do chrystianizacji Żmudzi, jako krajom czyniącym to sku-
tecznie. Wydarzenie powyższe uznawane jest za jeden z naj-
większych soborowych sukcesów dyplomacji polskiej. Uwa-
gę władcy przejeżdżającego przez Sulejów w 1416 r. mogła 
zaprzątać jeszcze jedna ważna kwestia polityczna – planowa-
ny na październik tegoż roku zjazd koło Wielony (na Litwie) 
z udziałem Jagiełły, Witolda i wielkiego mistrza.

Trzy lata później, na przełomie czerwca i lipca 1419 r.,
przejeżdżającemu przez Sulejów monarsze towarzyszyła 
trzecia jego małżonka, chora w tym czasie, królowa Elżbie-
ta. Para królewska spotkała się w Bodzentynie. Można w tej 
wizycie doszukać się jednej zasadniczej analogii do wyda-
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rzeń sprzed 9 lat. Znów był to czas wojenny. Król, po tym jak 
zawiódł się na Zygmuncie Luksemburskim, który nieustan-
nie przekładał termin polubownego rozstrzygnięcia sporów, 
ogłosił wyprawę przeciw zakonowi i zmierzał – przez Sule-
jów – do Wolborza, na wyznaczone przez siebie miejsce kon-
centracji wojsk. W Wolborzu był już z pewnością 4 lipca 1419 r. 
W połowie lipca zawarł w Czerwińsku przymierze z Erykiem 
duńskim, a 26 tegoż miesiąca rozejm, na rok, z zakonem.

Czas ostatniego pewnego sulejowskiego pobytu Jagiełły 
przypadł na 29 września 1433 r. Król podróżował latem tego 
roku przez Sieradz (22 sierpnia – 15 września), dalej przez 
Wolbórz (26 września), aby 29 września znaleźć się w Sule-
jowie. Na trasie jego przejazdu wymienić można również 
Przedbórz i Radoszyce, a 15 października Łańcut. Był to czas 
wojny ze Świdrygiełłą i przymierza z husytami.

Władca zmarł (w nocy z 31 maja na 1 czerwca 1434 r.) 
osiem miesięcy po ostatniej swojej wizycie w Sulejowie.

Do listy pięciu wymienionych pewnych wizyt, możemy 
dodać przynajmniej cztery wysoce prawdopodobne. Zostały 
one ustalone na podstawie analizy tras przejazdów królew-
skich przez Wolbórz i Przedbórz. Pobyty Władysława Jagieł-
ły w tych miejscowościach zostały potwierdzone na tyle pre-
cyzyjnie, iż można domniemywać, że król przejeżdżał rów-
nież przez Sulejów, a być może zatrzymał się tu na nocleg.

Pierwszy z przypuszczalnych przejazdów mógł mieć 
miejsce latem 1409 r. W drugiej połowie sierpnia władca prze-
bywał w Nowym Mieście Korczynie (18-23 sierpnia), potem 
znalazł się w Przedborzu (wrzesień) i Wolborzu (12 września). 
Drugą z prawdopodobnych wizyt można datować na lato 
1420 r. Jagiełło podróżował wówczas przez Łęczycę, Wolbórz 
(lipiec), Piotrków i Przedbórz (sierpień). Możliwe, iż trzecie 
domniemane spotkanie sulejowian z Jagiełłą przypadło na 
sierpień 1425 r. Król jechał z Wielkopolski przez Wolbórz, 
Przedbórz, Radoszyce, aby dotrzeć do Chęcin. W podróży tej 

zapewne towarzyszyła mężowi królowa Zoia, gdyż w dzie-
więć miesięcy później na świat przyszedł drugi syn królewski,
Kazimierz6. Jeśli pobyt ten udałoby się w przyszłości po-
twierdzić, to Sulejów mógłby wpisać do swojego kalenda-
rium, oprócz wizyt Jagiełły i jego żony Elżbiety, również od-
wiedziny czwartej małżonki królewskiej.

Ostatni z prawdopodobnych przejazdów króla przypa-
da na sierpień 1430 r. Podróżował on z Gniezna (26 czerwca) 
przez Łęczycę (5 lipca) do Wolborza (9-10 sierpnia) i Przed-
borza (15 sierpnia), a dalej do Jędrzejowa i Nowego Miasta 
Korczyna (2 września 1430).

W okresie pokoju władca wojażując po kraju dokonywał 
tzw. objazdów, sprawując w ten sposób kontrolę administracyj-
ną, rozsądzając spory, doglądając osobiście innych „spraw w te-
renie”. Królowi mogli towarzyszyć niekiedy również: marszałek,
podskarbi lub pisarz skarbowy oraz kilku członków rady kró-
lewskiej, czasami także goście zagraniczni. Wówczas orszak 
królewski mógł liczyć nawet około 100 osób. Jeśli królowi asy-
stował większy orszak zbrojnych, to liczba obecnych przy jego 
boku znacznie wzrastała. Nie można wykluczyć, iż wraz z kró-
lem przez Sulejów przejeżdżali wojewodowie krakowscy Piotr 
Kmita z Wiśnicza (w 1409 r.) i Jan z Tarnowa (w 1420 r.) oraz 
kasztelan krakowski Krystyn z Ostrowa (1420 r.).

Wbrew pozorom więc wizyta króla i osób mu towarzy-
szących nie zawsze postrzegana była jako zaszczyt i szczegól-
ne wyróżnienie. Niekiedy myślano o niej jako o sporym kło-
pocie czy wręcz dopuście Bożym7.

6  Był to zmarły brat - imiennik późniejszego króla Kazimierza Jagiellończyka 
(1427-1492).
7  Pod uwagę należało brać np. konieczność wykonania remontów i znalezienia 
kwater dla osób towarzyszących królowi. Dla niektórych miast (np. dla Sando-
mierza) było to tak uciążliwe, iż władze próbowały zasugerować skrócenie czasu 
pobytu panującego. W Poznaniu szczególną „pamiątką” po wizytach (1447, 1450) 
syna Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, są zapisy o pożarze i ra-
bunku miasta.

Anna Kowalska-Pietrzak Anna Kowalska-Pietrzak



120 121

Zestawiając potwierdzone i domniemane wizyty Jagiełły
w Sulejowie można ułożyć następujące kalendarium odwie-
dzin królewskich8:

wrzesień 1409 (D.)
czerwiec 1410 (P.)
styczeń 1411 (P.)
lipiec 1416 (P.)
lipiec 1419 (P.)
sierpień 1420 (D.)
sierpień 1425 (D.)
sierpień 1430 (D.)
wrzesień 1433 (P.)

Podróże królewskie, na trasie których znalazł się Sule-
jów, przypadają na okres lata. Wyjątkiem jest przejazd w cza-
sie wojny, w styczniu 1411 r. Król Władysław Jagiełło był w 
tej miejscowości przynajmniej pięciokrotnie, ale nie można 
również wykluczyć podwojenia tej liczby.
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Ryc. 3. Kraków. Pomnik 
Króla Władysława Jagiełły 

(fot. M. Blombergowa).

Ryc. 2. Witołd Mag. Dux Lit., (za: Tygodnik Ilustrowany, R. 1910, nr 28).

Ryc. 4. Polska i Litwa 
w 1390 r. (za: Polska. 
Dzieje cywilizacji...).
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Ryc. 5. Rekonstrukcja zbrojnego 
rycerza, Andrzeja z Tęczyna 

na koniu okrytym kropierzem 
(rys. A. Klein).

Ryc. 6. Groty bełtów, orzech do 
kuszy, dźwignia spustowa i haki 

do naciągu kuszy 
(fot. M. Machay).

Ryc. 7. Puginał z Orzeszyna koło 
Piaseczna (fot. M. Machay).

Ryc. 8. Rekonstrukcja zbrojnych 
rycerzy (wg: A. Nadolski, 

rys. A. Klein).

Ryc. 9. Elementy pancerza 
folgowego z zamku Szczerba 

(fot. L. Marek).

Ryc. 10. Miecze z XIV-XV w.: 
a) typ XVII; b) typ XIIIa; 

c) typ XVIa (rys. J. Wieczorek).

Ryc. 11. Elementy pancerza 
znalezionego w Nowym Mieście 

i rekonstrukcja ich ułożenia 
(wg: R. Grygiel, T. Jurek).

Ryc. 12. Rekonstrukcja pancerza folgowego, przykryty materiałem 
tekstylnym z Plemięt (wg: A. Nadolski, E. Grabarczykowa).
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Ryc. 13. Postacie z pieczęci Trojdena Mazowieckiego (1341) 
i Kiejstuta Litewskiego (1379) (rys. J. Wieczorek).

Ryc. 14. Puginały używane w okresie bitwy pod Grunwaldem 
(za: Z. Żygulski, wg: H. Seitz).

Ryc. 15. Spinki Ludwika Węgierskiego z wyobrażeniami 
kopijniczych tarcz (za: Polska. Dzieje cywilizacji...).

Ryc. 16. Czaszki ze śladami urazów. 
Grób nr 5 w kaplicy na Polach Grunwaldu 

(wg: B. Łuczak).

Ryc. 17. Groty strzał i bełtów 
znalezione wśród szczątków 

kości ludzkich w kaplicy 
na polach Grunwaldu 

(wg: A. Nadolski).

Ryc. 18. Fragment rękawicy 
pancernej znalezionej wśród 

szczątków kości ludzkich 
w kaplicy na polach Grunwaldu 

(wg: A. Nadolski).
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Ryc. 19. Domniemane pociski ręcznej broni palnej 
- gliniany i szklany 

(wg: M. Mielczarek, A. Nadolski, A. Nowakowski, R. Odoj).

Ryc. 20. Znaleziska militariów na polach Grunwaldu: a - groty bełtów; 
b - groty strzał; c - grot oszczepu (?); d - fragment głowni broni siecznej; 

e - fragmenty rękawic pancernych; f - kamienne kule działowe; 
g - domniemane pociski ręcznej broni palnej 

(wg: R. Odoj, A. Nadolski).

Ryc. 21. Lokalizacja Dąbrówna na mapie z około 1830 roku 
(wg: T. Poklewski-Koziełł).

Ryc. 22. Dąbrówno, proil wykopu BC z pozostałościami umocnień 
brzegu jeziora (wg: T. Poklewski-Koziełł).
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Ryc. 23. Dąbrówno, plan miasta z 1881 r., 
z zaznaczeniem najważniejszych obiektów 

(wg: T. Poklewski-Koziełł).

Ryc. 24. Dąbrówno, metalowe elementy oprawy ramy okiennej 
(fot. J. Słomska).

Ryc. 25. Dąbrówno, zabytki ruchome: 1 - oścień żelazny; 
2 - wędzidło z pobocznicą; 3-4 -podkowy końskie; 

5 - przęślik gliniany (fot. J. Słomska).



134 135

Ryc. 26. Dąbrówno, naczynia gliniane 
(fot. J. Słomska).

Ryc. 28. Dąbrówno, odkryte pozostałości budynków mieszkalnych 
(fot. Archiwum IAE PAN, Oddział w Łodzi).

Ryc. 27. Zdobycie miasta Dąbrówna przez wojska koalicji 
(wg: A. Nadolski, A. Nowakowski, A. Klein).
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Ryc. 29. Trasa marszu wojsk polskich i litewskich 
oraz krzyżackich w lipcu 1410 r. (wg: A. Nadolski).

Ryc. 30. Kolejne fazy bitwy grunwaldzkiej: a - położenie wyjściowe, b - kryzys 
na prawym skrzydle sprzymierzonych i jego przezwyciężenie, c - atak odwodu 

wielkiego mistrza; 1 - sprzymierzeni, 2 - Krzyżacy (wg: A. Nadolski).
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kopijniczych tarcz (za: Polska. Dzieje cywilizacji...).
• Ryc. 16. Czaszki ze śladami urazów. Grób nr 5 w kaplicy 
na Polach Grunwaldu (wg: B. Łuczak).
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• Ryc. 17. Groty strzał i bełtów znalezione wśród szczątków kości
ludzkich w kaplicy na polach Grunwaldu (wg: A. Nadolski).
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i szklany (wg: M. Mielczarek, A. Nadolski, A. Nowakowski, 
R. Odoj).
• Ryc. 20. Znaleziska militariów na polach Grunwaldu: a - groty
bełtów; b - groty strzał; c - grot oszczepu (?); d - fragment głowni
broni siecznej; e - fragmenty rękawic pancernych; f - kamienne kule
działowe; g - domniemane pociski ręcznej broni palnej 
(wg: R. Odoj, A. Nadolski).
• Ryc. 21. Lokalizacja Dąbrówna na mapie z około 1830 roku 
(wg: T. Poklewski-Koziełł).
• Ryc. 22. Dąbrówno, proil wykopu BC z pozostałościami 
umocnień brzegu jeziora (wg: T. Poklewski-Koziełł).
• Ryc. 23. Dąbrówno, plan miasta z 1881 r., z zaznaczeniem 
najważniejszych obiektów (wg: T. Poklewski-Koziełł).
• Ryc. 24. Dąbrówno, metalowe elementy oprawy ramy okiennej
(fot. J. Słomska).
• Ryc. 25. Dąbrówno, zabytki ruchome: 1 - oścień żelazny; 
2 - wędzidło z pobocznicą; 3-4 -podkowy końskie; 5 - przęślik 
gliniany (fot. J. Słomska).
• Ryc. 26. Dąbrówno, naczynia gliniane (fot. J. Słomska).
• Ryc. 27. Zdobycie miasta Dąbrówna przez wojska koalicji 
(wg: A. Nadolski, A. Nowakowski, A. Klein).
• Ryc. 28. Dąbrówno, odkryte pozostałości budynków 
mieszkalnych (fot. Archiwum IAE PAN, Oddział w Łodzi).
• Ryc. 29. Trasa marszu wojsk polskich i litewskich oraz 
krzyżackich w lipcu 1410 r. (wg: A. Nadolski).
• Ryc. 30. Kolejne fazy bitwy grunwaldzkiej: a - położenie 
wyjściowe, b - kryzys na prawym skrzydle sprzymierzonych 
i jego przezwyciężenie, c - atak odwodu wielkiego mistrza; 
1 - sprzymierzeni, 2 - Krzyżacy (wg: A. Nadolski).


