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W OGNIU WALK I KONFLIKTÓW 

ZAKON KRZYŻACKI A GDAŃSK 

 

Przybycie zakonu krzyżackiego na Pomorze Gdańskie 

 

Kim byli Krzyżacy? Większość z nas odpowiedziałaby zapewne, że to rycerze 

z czarnymi krzyżami na białych płaszczach, których pokonaliśmy pod Grunwaldem. To 

prawda, ale Krzyżacy pojawili się w Gdańsku na długo przed sławną bitwą. Na dzisiejszym 

spacerze dowiemy się o prawie dwustu latach burzliwych stosunków zakonu krzyżackiego 

z miastem Gdańskiem. 

Zakon krzyżacki, czyli niemiecki zakon rycerski, założono na Ziemi Świętej, 

a dokładnie w Jerozolimie (obecnie w granicach Izraela). Było to w czasach krucjat- wypraw 

krzyżowych, które trwały od XI do XIII wieku. Chrześcijanie z Europy chcieli odbić Ziemię 

Świętą, w tym Jerozolimę, opanowaną przez wyznawców islamu. Nowy zakon rycerski 

powstał, żeby pomagać rannym i chorym z narodu niemieckiego, którzy brali udział 

w krucjatach. Dokładna nazwa zakonu krzyżackiego brzmi: Zakon Szpitala Najświętszej Marii 

Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. 

Krzyżacy przybyli do Polski w 1226 roku na zaproszenie księcia mazowieckiego 

Konrada. Książę chciał, aby Krzyżacy pomogli mu rozprawić się z groźnymi plemionami 

Prusów. Zamieszkiwali oni ziemie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego oraz 

obwodu kaliningradzkiego, który dzisiaj należy do Rosji. Stamtąd napadali na tereny 

graniczące z Mazowszem. 

Krzyżacy błyskawicznie rozprawili się z Prusami, podbili ich ziemie i zaczęli powiększać 

swoje posiadłości wzdłuż Wisły, kierując się na Pomorze. W krótkim czasie zgromadzili duży 

majątek i stworzyli własne, odrębne państwo. Umacnianie się władzy zakonu nad Wisłą 

zaczęło zagrażać istnieniu ówczesnego księstwa gdańskiego. 

Podczas naszego spaceru poznamy lepiej tę zawiłą historię. Zaczniemy od pomnika 

Świętopełka II Wielkiego – pierwszego władcy, który podjął walkę z Krzyżakami. Następnie 

przespacerujemy się ulicami: Grobla, U Furty i Podwale Staromiejskie, aż dojdziemy do Targu 

Rybnego i stojącej tam baszty Łabędź. Dowiemy się o wkroczeniu Krzyżaków do miasta 

w 1308 roku i spróbujemy wyobrazić sobie, jak wyglądał krzyżacki zamek zbudowany na 
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pozostałościach dawnego drewnianego grodu. Idąc Długim Pobrzeżem do ul. Mariackiej, 

a następnie do ul. Plebania, usłyszymy o wielkiej bitwie na polach Grunwaldu, a także o tym, 

jak gdańszczanie i gdańszczanki przeciwstawili się Krzyżakom. 

 

1. Plac przy ul. Szerokiej – pomnik Świętopełka II. 

Zaczynamy od miejsca, gdzie stoi pomnik księcia 

Świętopełka II Wielkiego. To właśnie ten książę jako 

pierwszy w historii wypowiedział regularną wojnę 

Krzyżakom, którzy bezprawnie zajmowali ziemie na 

Pomorzu. Ponadto Świętopełk II nadał Gdańskowi prawa 

miejskie. Pomnik postawiono z okazji 750 rocznicy Jarmarku 

św. Dominika. 

Świętopełk, zwany „księciem Pomorza”, sprawował 

władzę nad Pomorzem Gdańskim od 1227 r. Za jego panowania nastąpił rozkwit i rozwój 

gospodarczy Gdańska oraz całego Pomorza. Powstały wówczas klasztory dominikanów w 

Gdańsku i cysterek w pobliskim Żarnowcu. Ustanowiono też doroczny Jarmark św. Dominika. 

Sąsiednie miasta nie pomogły Świętopełkowi, gdy ten zaczął wojnę z zakonem 

krzyżackim, toteż nie udało się wygnać krzyżaków z Pomorza. Za panowania Mściwoja II, 

następcy Świętopełka, Gdańsk opanowali inni wrogowie – margrabiowie brandenburscy 

(Brandenburgia jest obecnie częścią Niemiec, ale dawniej stanowiła samodzielne państwo, 

tzw. marchię, którą dowodzili margrabiowie). Brandenburczyków wsparli niemieccy 

mieszkańcy i mieszkanki Gdańska. Mściwój odzyskał miasto tylko dzięki temu, że zawarł 

układ z księciem wielkopolskim Przemysłem II. 

W 1294 r. Mściwój II zmarł, nie pozostawiając po sobie potomka. Władzę nad 

księstwem gdańskim objął książę Wielkopolski – Przemysł II, który koronował się w Gnieźnie 

i kazał tytułować się królem Polski oraz „księciem Pomorzan”. Niedługo potem Przemysł II 

zginął zabity przez margrabiów, a na jego następcę rycerze z Wielkopolski i Pomorza 

Gdańskiego wybrali Władysława Łokietka.  

Na przełomie sierpnia i września 1308 r. Brandenburczycy ponownie zajęli Gdańsk. 

Większość mieszkańców i mieszkanek, głównie pochodzenia niemieckiego, dobrowolnie 

oddała miasto, ponieważ nie chciała, aby władał nimi Władysław Łokietek. Natomiast wierni 

polskiemu królowi rycerze, jak również mieszczanie i mieszczanki, zamknęli się w gdańskim 
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grodzie (osadzie obronnej). Gdański sędzia o imieniu Bogusza (zajmował się sądami i obroną) 

postanowił wezwać na pomoc Krzyżaków, uznając to za jedyne wyjście z trudnej sytuacji. 

Krzyżacy zgodzili się udzielić zbrojnego wsparcia, ale zażądali w zamian kontroli nad 

gdańskim grodem na okres jednego roku. Przyparty do muru Bogusza zgodził się 

na postawione przez stronę krzyżacką warunki. I tak 13 listopada 1308 r. Krzyżacy przybyli 

pod bramy Gdańska. 

 

CZY WIESZ, ŻE… 

 Kościół św. Mikołaja to najstarszy kościół w Gdańsku. Zbudowano go pod koniec XII w. 

W 1227 r. książę Świętopełk przekazał świątynię zakonowi dominikanów. Kościół razem 

z klasztorem istniał od 1348 r. Dla intensywnie rozwijającego się i coraz bogatszego 

miasta dotychczasowa świątynia okazała się jednak zbyt mała. Dominikanie zbudowali 

więc nowy kościół obok starego. Nowsza świątynia przetrwała do dziś, natomiast 

pozostałości pierwszego, romańskiego kościoła znajdują się pod halą targową na placu 

Dominikańskim. 

 Władysław Łokietek otrzymał przydomek ze względu na niewielki wzrost (mierzył około 

1 m 40 cm). W dawnej Polsce „łokieć” był miarą długości. Łokieć gdański to odpowiednik 

57,8 centymetrów. 

 

2. Podwale Staromiejskie – pozostałości murów miejskich, pomnik „Tym, co 

za polskość Gdańska”, baszta Łabędź. 

 

Kierujemy się teraz w stronę ulic Grobla III i Grobla IV. 

Mijamy ul. U Furty, na której znajdowała się kiedyś brama 

prowadząca wprost do zamczyska – zamku krzyżackiego, 

powstałego na pozostałościach dawnego gdańskiego grodu. 

Stamtąd idziemy w stronę Podwala Staromiejskiego i 

pomnika „Tym, co za polskość Gdańska”, autorstwa 

Wawrzyńca Sampa i Władysława Pietronia.  

Wróćmy do roku 1308. Gdańszczanie i gdańszczanki 

nie chcieli wpuścić Krzyżaków do miasta, ponieważ uważali ich za sprzymierzeńców 

Władysława Łokietka. A Krzyżacy? Nie dość, że wyrzucili z grodu polską załogę, którą mieli 

wesprzeć, to jeszcze uderzyli na miasto! Spłonęła wtedy większa część grodu i podgrodzie 

(osada zakładana przy grodzie) przy obecnym Długim Targu. Ocalało tylko Stare Miasto. 
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Wydarzenia te przeszły do historii pod nazwą: rzeź Gdańska. Krzyżacy zburzyli także miejskie 

fortyfikacje (zespół budowli i urządzeń przeznaczonych do obrony). Po opanowaniu Gdańska 

rycerze zakonni podbili także inne grody leżące nad Wisłą i wkrótce panowali już nad całym 

Pomorzem Gdańskim. 

Pomnik, który mijamy na Podwalu Staromiejskim, powstał m.in. dla uczczenia ofiar 

rzezi gdańskiej. Do dzisiaj toczy się wiele sporów o liczbę ofiar tamtego wydarzenia. 

Historycy i historyczki spierają się, czy zginęło około 10 tysięcy ludzi, jak podają polskie źródła 

(jest to raczej niemożliwe, ponieważ Gdańsk w tym czasie zamieszkiwało mniej niż 10 tysięcy 

ludzi), czy może 16 osób, jak zapisali krzyżacy. 

Tak czy inaczej, w XIV w. na terenie Gdańska, na fundamentach dawnego grodu, 

zaczął powstawać zamek krzyżacki. Do dzisiejszych czasów zachował się tylko fragment  

muru obronnego zamku przy ul. Wartkiej oraz baszta Łabędź.  

 

CZY WIESZ, ŻE… 

 Na współczesnej ul. U Furty znajdowały się dawniej brama, przedbramie i fosy zamku 

krzyżackiego. Nazywano ją w skrócie Bramą Domową. Z tą ulicą związana jest legenda 

o Annie i Jakubie, z którą mogliście się zapoznać się w ramach Miniatur o Legendach 

Głównego Miasta: http://www.ikm.gda.pl/new/library/File/Gdanskie%20Miniatury_ 

MAPY/legendy_glownego_miasta.pdf 

 Baszta Łabędź została zbudowana na fundamentach dawnej baszty rybackiej, 

wzniesionej przez zakon krzyżacki. Jednym z ograniczeń, jakie wprowadził Zakon, był 

zakaz przewyższania wieży zamkowej. Gdy w 1454 r. baszta została zniszczona, 

odbudowano ją i podwyższono o jedno piętro. 

 

3.  Baszta Łabędź, ul. Wartka – mur pokrzyżackiego zamku – ul. Grodzka. 

Stoimy przy baszcie Łabędź. Wzdłuż ul. Wartkiej 

i pobrzeża Motławy widać pozostałości murów 

krzyżackiego zamku, zwanego dzisiaj zamczyskiem. Czy 

potraficie wyobrazić sobie na tym terenie potężną 

budowlę obronną? Oto, jak doszło do zbudowania 

zamku. 
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Po 1343 r. rycerze zakonni zaczęli przebudowywać stary gród w warowny klasztor. 

Nowy obiekt miał być sercem komturii gdańskiej (prowincji zarządzanej przez komtura), 

która dzięki korzystnemu położeniu i lokalizacji portu była jedną z najbardziej wpływowych i 

najbogatszych w całym państwie zakonnym. Obejmowało ono dawne ziemie Prusów, 

dzisiejszą Łotwę i Estonię, Pomorze Gdańskie i ziemię chełmińską z Toruniem. Zamek 

usytuowano na lewym brzegu Motławy, przy ujściu do Wisły, pomiędzy dzisiejszymi ulicami: 

Rycerską, Czopową, Sukienniczą oraz Grodzką. Najważniejszym elementem zamku był dom 

zakonny wyposażony w narożne wieżyczki i potężną wieżę, tzw. donżon. W zamku górnym 

znajdowały się pomieszczenia takie, jak: izba chorych, kuchnia, łaźnia, piwnica, zbrojownia, 

dormitoria (sypialnie), kościół z biblioteką, kapitularz (sala zebrań), refektarz (jadalnia) i 

piekarnia. Od północy i zachodu roztaczało się obszerne przedzamcze, a w nim: warsztat 

ciesielski (cieśla zajmował się obróbką drewna, budowaniem domów oraz statków), 

spichlerze, szlifiernie, magazyny, kuźnia, warsztaty, stajnie. Mur obronny wzmacniały baszty i 

wieżyczki, zabezpieczające szlak wodny i główny przejazd bramny. Poza zamkiem 

funkcjonował port kontrolowany przez załogę twierdzy. W razie potrzeby blokowano go 

łańcuchem przeciągniętym przez Motławę z zamku do strażnicy na wyspie Ołowiance, gdzie 

w latach 1343–1454 znajdowały się też krzyżackie spichlerze (magazyny, głównie na zboże). 

Łączność między brzegami utrzymywano przy pomocy promu. Dziś, jak widzicie, z zamku 

pozostało niewiele i trudno nawet wyobrazić sobie potężną budowlę w tym miejscu… 

 

CZY WIESZ, ŻE… 

 Wielki Młyn (ul. Wielkie Młyny 16) zbudowany w połowie wieku XIV na kanale Raduni 

był największym przedsięwzięciem krzyżackim w Gdańsku. Łączył funkcje młyna, 

magazynu i piekarni. Wyposażony był w 18 kół wodnych o średnicy 5 m, co na tamte 

czasy stanowiło wielkie osiągnięcie techniczne.  

 Średniowieczni gdańszczanie nie używali nazwy „zamek”, mówili: „dom”. Gdański zamek 

był dla Krzyżaków przede wszystkim domem zakonnym, a dopiero potem budowlą 

obronną.  

 Zamek krzyżacki był usytuowany tuż przy Targu Rybnym. Umieszczenie rynku z owocami 

morza w pobliżu bramy miało ułatwić Krzyżakom pierwszeństwo zakupu najładniejszych 

ryb, które trafiały na stoły braci zakonnych i zamkowej załogi. 
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4. Przejście Długim Pobrzeżem na ul. Mariacką – kamienica numer 36. 

Od Targu Rybnego pójdźmy Długim Pobrzeżem 

w kierunku Bramy i ulicy Mariackiej. Znajdziemy tam 

informację dotyczącą dalszych zmagań z zakonem krzyżackim.  

Za panowania Krzyżaków nastały ciężkie czasy dla 

gdańszczan i gdańszczanek. Zakon dobrze wiedział, że handel 

bursztynem i zbożem przynosił miastu pokaźne zyski, dlatego 

zmuszał mieszkańców i mieszkanki Gdańska do płacenia coraz 

to większych podatków i danin (obowiązkowych świadczeń 

w określonej kwocie pieniędzy lub w przymusowej pracy). 

Wkrótce wybuchła wielka wojna z Zakonem Krzyżackim. Połączone siły polsko-

litewskie z królem polskim Władysławem Jagiełłą rozgromiły Krzyżaków w słynnej bitwie pod 

Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. Gdańsk był wówczas pod panowaniem krzyżackim, dlatego 

wystawił po stronie Krzyżaków 300 uzbrojonych marynarzy oraz 50 jezdnych (mężczyzn 

posiadających konie). Po przegranej przez Krzyżaków bitwie król Jagiełło puścił wolno 

gdańskich żołnierzy. Klęska pod Grunwaldem uświadomiła Krzyżakom, że ich skarbiec jest 

pusty, oraz że ich poddani – gdańszczanie i gdańszczanki – są bardziej przychylni polskiemu 

królowi. Gdańsk złożył hołd Jagielle, który w zamian za lojalność przyznał miastu bardzo 

korzystne przywileje (prawa). Wtedy to komtur (zarządca komturii, prowincji) Henryk von 

Plauen nakazał, aby mieszczanie i mieszczanki zrzekli się części swoich przywilejów na rzecz 

zakonu. Ci nie chcieli jednak przystać na żądania komtura. Wkrótce, gdy Jagiełło odstąpił od 

oblężenia Malborka (głównej twierdzy zakonu), Krzyżacy zaczęli błyskawicznie odzyskiwać 

swoje dawne tereny. Wyglądało na to, że pomimo zwycięstwa pod Grunwaldem, Gdańsk 

może znów wrócić pod władzę zakonnych rycerzy. Na początku 1411 r. sytuacja przybrała 

bardzo zły obrót. Miasto i zakon stały się wrogami. Zaczęły się wzajemne gesty złej woli. 

Krzyżacy zablokowali Motławę, a wokół miasta ustawili wojskowe patrole, blokując drogi 

lądowe. W odpowiedzi na krzyżackie kary Gdańsk zbroił się i wysłał statki z wojennym 

wyposażeniem, by patrolowały morze. Miejscy żołnierze atakowali krzyżackie posterunki 

na drogach. Symboliczne znaczenie miało zamknięcie Bramy Zamkowej (obecnie 

na skrzyżowaniu ul. Grobla z ul. Tobiasza, tuż przy ul. U Furty), która stanowiła jedyny wyjazd 

z Głównego Miasta od strony północnej i służyła do komunikacji z zamkiem. Brama została 
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zamurowana na rozkaz Rady Miasta Gdańska, żeby symbolicznie (i faktycznie) odciąć 

Krzyżaków od miasta. 

 

CZY WIESZ, ŻE… 

 Współczesny herb Gdańska powstał w czasie panowania krzyżackiego. Na początku 

przedstawiał dwa białe krzyże na czerwonym polu. W 1457 r. król Kazimierz 

Jagiellończyk dodał do tego herbu polską koronę i w takiej postaci herb Gdańska istnieje 

do dziś. Jego starsza wersja, z roku 1299, przedstawiała średniowieczną kogę (statek 

handlowy) z siedmioramienną gwiazdą nad dziobem. 

 

5. Ul. Mariacka, ul. Plebania. 

Jesteśmy przy Kościele Najświętszej Marii Panny, 

zwanym w skrócie kościołem mariackim. Budowę 

tej świątyni rozpoczęto w 1343 roku. Kościół 

budowano etapami przez 159 lat. Początek budowy 

łączy się z przywilejem (prawem) wystawionym dla 

Gdańska przez wielkiego mistrza krzyżackiego 

Ludolfa Koniga. Zezwalał on gdańszczanom na 

budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. To tu zakończymy naszą historię 

relacji Krzyżaków z Gdańskiem. 

Jak już wiecie, Gdańsk dążył do ograniczenia władzy Krzyżaków. Z kolei zakonnicy 

chcieli zmusić miasto, by znów było im poddane. 5 kwietnia 1411 r., tydzień przed Świętami 

Wielkanocnymi, na rozmowy z komturem Henrykiem von Plauenem wybrali się gdańscy 

burmistrzowie – Konrad Leczkow (Letzkau) i Arnold Hecht, a także rajca (członek Rady 

Miejskiej) Bartłomiej Gross. O legendzie związanej z tym wydarzeniem mogliście dowiedzieć 

się podczas spaceru Gdańskich Miniatur dotyczących Legend pobrzeża Motławy 

(http://www.ikm.gda.pl/LegendyPobrzeza Motlawy). Dzielni gdańszczanie nigdy nie wrócili 

do swych rodzin – zostali zamordowani przez rycerzy zakonnych. Wtedy dopiero Gdańsk 

ugiął się i ustąpił. Tak skończył się konflikt między miastem a zakonem. Zbrodnia dokonana 

przez komtura odniosła zamierzony skutek. Pogrzeby zmarłych były bardzo skromne i ciche, 

mimo iż były to ważne dla miasta osobistości. Tak silny był lęk przed rycerzami zakonnymi. 

Rajca Gross spoczął w rodzinnym grobie, a dwaj burmistrzowie na honorowych miejscach 
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z prawej strony, obok ołtarza w kościele mariackim, przy którym właśnie stoimy. Anna, żona 

Bartłomieja Grossa, po śmierci męża wtargnęła do zamku i jako jedyna oskarżyła komtura 

o zabójstwo. Nikt oprócz niej nie odważył się na coś podobnego. Komtur zagroził Annie 

śmiercią i ukarał kobietę, konfiskując jej majątek. Ponadto skazał ją wraz z trojgiem dzieci na 

wygnanie. Nikt nie stanął w jej obronie…  

Przez kolejnych parędziesiąt lat Krzyżacy utrzymali swoją władzę nad miastem. 

Opór gdańszczan i gdańszczanek wciąż jednak narastał, zaś zmagania między 

zakonem a państwem polsko-litewskim dalekie były od zakończenia. Gdańsk ucierpiał bardzo 

w wyniku tych konfliktów, podobnie zresztą jak całe Pomorze. Powszechne niezadowolenie 

z rządów krzyżackich sprawiło, że w marcu 1440 r. miasta podległe zakonowi utworzyły 

Związek Pruski mający bronić ich interesów. Czternaście lat później Związek Pruski wezwał 

swoich członków do zbrojnego powstania przeciw Krzyżakom. W tym samym czasie 

gdańszczanie ustawili wokół zamku drewniane umocnienia, czym przestraszyli pozostałych 

na zamku rycerzy zakonnych oraz zmusili komtura krzyżackiego do opuszczenia zamku 

i miasta. 

Król Kazimierz Jagiellończyk w porozumieniu z wysłannikami Związku Pruskiego 

wypowiedział Krzyżakom wojnę zwaną później wojną trzynastoletnią (trwała od roku 1454 

do 1466). Dwie bitwy morskie stoczone przez gdańską flotę ‒ pod Świecinem koło Żarnowca 

oraz na Zalewie Wiślanym ‒ zdecydowały o przyszłej wygranej Gdańska i polskich wojsk. 

Zwycięstwa zostały przypieczętowane w 1466 r. tzw. drugim pokojem toruńskim, po którym 

Pomorze Gdańskie wróciło do Polski. Gdańsk, dzięki dyplomatycznym talentom jego 

przedstawicieli, uzyskał od króla największe w całej Rzeczypospolitej przywileje (prawa). 

I tak nastąpił koniec trwającego prawie 150 lat panowania Krzyżaków w Gdańsku.  

Po rycerzach zakonnych zostało niewiele śladów… 

Potem Rada Miejska podjęła decyzję o zburzeniu zamku krzyżackiego.  

Król Kazimierz Jagiellończyk w uznaniu zasług wojennych nadał miastu szereg praw, które 

stały się podstawą przyszłej potęgi gospodarczej Gdańska. Miasto otrzymało też od króla 

polskiego prawo bicia własnych monet oraz wiele ziem. Niedługo Gdańsk wyrósł na 

największe miasto polsko-litewskiego państwa. Przez dwieście następnych lat pozostał 

kwitnącym ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym.  
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CZY WIESZ, ŻE… 

 Brama Mariacka jest przyozdobiona z obu stron granitowymi płytami przedstawiającymi 

herby Polski, Gdańska i Prus Królewskich. 

 W średniowieczu ul. Mariacka słynęła nie z bursztynu, ale z warsztatów szewskich. 

 Kościół Mariacki jest największą w Europie świątynią zbudowaną z cegły. 

 Do wnętrza kościoła mariackiego prowadzi siedem bram, każda od strony innej uliczki. 

 

KALENDARIUM STOSUNKÓW POLSKO-KRZYŻACKICH 

1226 r. 

Książę Konrad Mazowiecki sprowadza do Polski zakon krzyżacki, aby podbić 

i schrystianizować pogańskich Prusów. Konrad przekazuje Krzyżakom ziemię chełmińską jako 

lenno (majątek ziemski nadany wasalowi przez seniora w zamian za wierność i pomoc 

wojskową). Zakon fałszuje umowę i ogłasza, że ziemie zostały mu nadane przez polskiego 

króla na własność. 

1272 r. 

Bolesław Pobożny, książę wielkopolski, wspiera Mściwoja II i szturmem wydziera z rąk 

Brandenburczyków miasto Gdańsk wraz z zamkiem. 

1308 r. 

Zakon podstępnie zajmuje Pomorze Gdańskie, a rok później przenosi siedzibę wielkiego 

mistrza do Malborka. Polska odwołuje się do papieża, ale sąd, który zebrał się 

w Inowrocławiu (miasto było jedną z siedzib książąt kujawskich, m.in. Władysława Łokietka) 

w 1320 r., nie uznaje polskich roszczeń. Prowadzi to do wojny z Krzyżakami w latach 1329–

1333. Mimo sukcesu w bitwie pod Płowcami (1331 r.) Polska traci Kujawy i ziemię 

dobrzyńską. 

1339 r. 

Kolejny sąd papieski, który tym razem zbiera się w Warszawie, uznaje polskie żądania, ale 

wyrok nie jest honorowany przez Krzyżaków. 

1343 r. 

Pokój wieczysty w Kaliszu. Polska odzyskuje Kujawy i ziemię dobrzyńską; pozostałe ziemie 

zostają w rękach Krzyżaków jako symboliczny datek od króla Polski. 

1409–1411 r. 

Wybucha pierwsza wielka wojna z zakonem krzyżackim. Spowodowana jest agresywną 

polityką Krzyżaków wobec Litwy, powstaniem na Żmudzi (historyczna nazwa Dolnej Litwy) 

i zatargami granicznymi z Polską. 

1410 r. 

Zwycięstwo wojsk polsko-litewskich na czele z królem Władysławem Jagiełłą nad Krzyżakami, 

którymi dowodził wielki mistrz Ulrich von Jungingen, w bitwie na polach pod Grunwaldem. 

Rok później zawarto pokój toruński, na mocy którego zakończono pierwszą wojnę 

z zakonem. 
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1454–1466 r. 

Druga wielka wojna z zakonem, tzw. wojna trzynastoletnia. Bezpośrednią przyczyną 

wybuchu wojny jest akt inkorporacyjny (wcielający), ogłoszony w 1454 r. przez Kazimierza 

Jagiellończyka, króla polskiego, a dotyczący wcielenia Prus i Pomorza do Polski. W pierwszym 

etapie wojny Polacy ponoszą klęski, ale później (w 1462 r.) zwyciężają pod Świecinem, a 

następnie (w 1463 r.) połączone floty gdańska i elbląska zwyciężają na Zalewie Wiślanym. 

Ostatecznie Polacy zdobywają Chojnice i odcinają drogę, którą Krzyżacy sprowadzali 

wsparcie z  Cesarstwa Niemieckiego. 

1454 r. 

Gdańscy mieszczanie zdobywają zamek i burzą go, głównie po to, aby utrudnić braciom 

zakonnym ewentualny powrót na te tereny. 

1466 r. 

Drugi pokój toruński, na mocy którego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, Malbork, Elbląg, 

Toruń, ziemię chełmińską i biskupstwo warmińskie. Odtąd nazywano te ziemie Prusami 

Królewskimi. Dzięki odzyskaniu Pomorza Gdańskiego, Polska dostała możliwość 

nieskrępowanego handlu przez Gdańsk, co z kolei miało wpływ na rozwój gospodarczy 

miasta. 

1519–1521 r. 

Wojna z zakonem, zakończona w 1525 r. hołdem pruskim i likwidacją zakonu krzyżackiego 

(traktat krakowski z 1525 r.). 
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