
Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim – finał - Grunwald

Dnia 3 lipca wojska polsko-litewskie opuściły obóz pod Czerwińskiem i udały się na 

północ w kierunku granicy pruskiej, rozbijając się obozem w pobliżu miejscowości Żukowo. 

Tutaj  dotarła  do braci  stryjecznych wiadomość,  która całe  wojsko wprawiła  w doskonały 

humor. Otóż znakomity rycerz Janusz Brzozogłowy zaatakował ziemie krzyżackie w pobliżu 

Świecia,  wciągnął  w  zasadzkę  spory  oddział  zakonny  i  odniósł  zwycięstwo,  mające 

niewielkie  znaczenie  militarne,  lecz  ogromnie  podnoszące  morale.  Jak się  jednak później 

okazało,  Janusz  Brzozogłowy lepiej  by wówczas  zrobił,  gdyby został  w zamku i  grał  w 

szachy,  bowiem w obawie przed tym znakomitym rycerzem do obrony Świecia Krzyżacy 

pozostawili komtura Henryka von Plauen, o którym jeszcze wkrótce usłyszymy…

Po  opuszczeniu  Żukowa  wojska  Unii  Jagiellońskiej  nocowały  z  4  na  5  lipca  w 

nieustalonym miejscu. Tej nocy widziano z obozu królewskiego łuny pożarów. To Tatarzy 

oraz lekka jazda litewska wpadli w zastawioną Krzyżakom ziemię zawkrzańską i poczęli ją 

niemiłosiernie łupić, biorąc jeńców i mordując „dzieci kwilące w kołyskach”. Długosz, chcąc 

wybielić  obu  władców  naraził  się  tu  na  znaczącą  niekonsekwencję.  Podaje  bowiem,  że 

złupienie  polskiej  wszak  ziemi  zawkrzańskiej  odbyło  się  po  cichu,  wbrew  królowi  i 

książętom, by za chwilę napisać, że brańców trzymano w obozie i zostali oni uwolnieni przez 

króla i  wielkiego księcia dopiero na wyraźną interwencję polskiego rycerstwa. O tym, że 

spustoszenie ziemi zawkrzańskiej odbyło się nie tylko za wiedzą króla, ale wręcz na wyraźny 

królewski rozkaz informuje nas z kolei anonimowa Kronika Konfliktu.

W sobotę,  5  lipca,  armia  polsko-litewska rozbiła  obóz pod Jeżewem.  Tutaj  dotarli 

posłowie węgierscy – Mikołaj de Gara, Ścibor ze Ściborzyc oraz Krzysztof (lub Jerzy) von 

Gersdorff,  by zapytać  o  warunki  pokoju.  Król,  naradziwszy się  z  Witoldem oraz  panami 

polskimi,  w następnym dniu odpowiedział  posłom, że gotów byłby zawrzeć pokój,  gdyby 

Krzyżacy  zwrócili  ziemię  dobrzyńską,  zrzekli  się  pretensji  do  Żmudzi  oraz  zapłacili 

odszkodowanie, którego wysokość miałby ustalić król Zygmunt Luksemburski. Po wspólnym 

śniadaniu król zwinął obóz i, nie rozstając się jeszcze z posłami, dotarł nad rzekę Wkrę, gdzie 

rozbito kolejny. Tutaj wielki książę dokonał przeglądu swoich wojsk. Rozwinąwszy wszystkie 

swe siły, podzielił armię „starym ojczystym zwyczajem na szyki i oddziały jazdy”. Następnie 

odbył  najprawdopodobniej  skrócony  kurs  ustawienia  kolumnowo-klinowego  swojego 
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rycerstwa. Długosz bowiem podaje, że „w każdym szyku umieszcza w środku żołnierzy na 

niższych koniach i  licho uzbrojonych,  których osłaniali  żołnierze na większych koniach i 

świetnie uzbrojeni. Takie zaś ściśnięte i stłoczone szyki unikały luźnego ustawienia szeregów. 

Pojedynczy jednak szyk szedł oddzielnie w znacznej odległości od drugiego”. Być może ta 

musztra związana była z faktem, że wojska litewskie na ogół nie były przyzwyczajone do 

ustawienia, w jakim ruszały do ataku ciężkozbrojne hufce rycerskie. Po odbytych ćwiczeniach 

Witold  rozdał  swej  armii  czterdzieści  chorągwi  i  wyznaczył  dowódców.  Wszystkiemu 

przypatrywali się posłowie węgierscy, przed którymi Jagiełło się nie krył. Przeciwnie, pokazał 

im całą  swoją  potęgę,  wiedząc,  że  jej  opis  dotrze  do  uszu  wielkiego  mistrza.  Tego dnia 

zarządzono jeszcze próbny alarm, by sprawdzić gotowość rycerstwa do boju. Test wypadł 

pomyślnie,  bowiem „całe wojsko chwyciło za broń”. W dniu 7 lipca Władysław i  Witold 

dotarli  do  Bądzynia  nad Wkrą,  w ziemi  zawkrzańskiej,  gdzie  obozowano  dwa dni  przed 

wkroczeniem  na  terytorium  nieprzyjaciela.  Dwa  dni  później  nadszedł  w  końcu  moment 

wkroczenia  na  terytorium  nieprzyjaciela.  Po  przejściu  około  dwóch  mil  nadgraniczną 

puszczą,  armie  wkroczyły na „pewną równinę”,  już na  terenie  państwa zakonnego.  Tutaj 

wojsko ustawione w szyku marszowym wyciągnęło i rozwinęło chorągwie. Gdy rozwijano 

proporce królewskie, wielkiego księcia i książąt mazowieckich, uczestnicy wyprawy jęli się 

modlić. Następnie rycerze, niektórzy ze łzami w oczach, zaśpiewali Bogurodzicę. Ponieważ 

od tej pory król Władysław chciał się troszczyć wyłącznie o sprawy natury militarnej, nie zaś 

o  sprawy taborów  i  ustawienia  obozu,  wyznaczył  oboźnym,  a  być  może  i  dowodzącym 

marszem, rycerza Zyndrama z Maszkowic, herbu Słońce. Tego dnia orszak dotarł w pobliże 

Lidzbarka Welskiego,  gdzie  rozbito się  między jeziorami Trzcinno i  Chełst.  Samo miasto 

zostało  już  wcześniej  spalone  i  złupione,  prawdopodobnie  przez  posuwających  się  w 

charakterze zwiadu Litwinów i Tatarów. Miało wówczas miejsce splądrowanie kościołów i 

zbezczeszczenie Najświętszego Sakramentu, który dla zabawy wyrzucono z tabernakulum. 

Oburzone  tym  rycerstwo  polskie  udało  się  na  skargę  do  króla  i  wielkiego  księcia  oraz 

oświadczyło, że nie stanie w szeregi, jeśli winowajcy nie zostaną ukarani, a same grabieże 

ostatecznie ukrócone. Wobec takiego ultimatum odszukano dwóch Litwinów, bezpośrednio 

biorących udział  w plądrowaniu Domu Bożego. Z rozkazu Witolda musieli  oni zbudować 

sobie szubienicę, a następnie własnoręcznie się powiesić. Skazani poddani księcia uczynili to 

nie tylko „bez żadnego przymuszania”, lecz nadto jeden z nich popędzał drugiego w obawie, 
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by gniew księcia nie wybuchł gwałtowniej. Widać stąd, jakim posłuchem cieszył się Witold u 

swych bojarów, wobec których był najwyraźniej panem życia i śmierci.

O świcie 10 lipca wojska Unii Jagiellońskiej zwinęły obóz i spod Lidzbarka dotarły 

nad jezioro Rubkowo, w pobliże Kurzętnika, z zamiarem sforsowania brodów na Drwęcy i 

kontynuowania  marszu  na  Malbork.  Znajdujący  się  w  zamku  Krzyżacy  nie  zauważyli 

nadejścia armii polsko-litewskiej, pławili bowiem konie w rzece, gdy nadszedł zwiad polski, 

który zagarnął pięćdziesiąt wierzchowców i, bez żadnych strat powrócił do obozu. Do tej pory 

wszystko  szło  zgodnie  z  królewskim  planem.  Pod  Kurzętnikiem  jednak  doszło  do 

niespodziewanych  komplikacji.  Wielki  mistrz,  który  przeczuwał  już  od  jakiegoś  czasu 

zamiary  Jagiełły,  stanął  po  drugiej  stronie  rzeki,  mając  jako  oparcie  potężną  kurzętnicką 

twierdzę, na czele całej swej potęgi. Ponieważ siły krzyżackie były słabsze od armii Jagiełły, 

Ulrich już 2 lipca nakazał umocnienie i ufortyfikowanie brodów, chcąc w tym korzystnym dla 

siebie miejscu wydać walną bitwę i zmasakrować polskie i litewskie rycerstwo z dział i kusz 

podczas przeprawy przez rzekę. Wobec takiego obrotu sytuacji Jagiełło zdecydował się na 

powołanie specjalnej wojennej rady, która miała konsultować monarsze decyzje i pomagać 

królowi w wyborze najwłaściwszego rozwiązania, ustalać marszrutę i miejsca na obozy. Do 

rady weszli: wielki książę Witold, Krystyn z Ostrowa, kasztelan krakowski, Jan z Tarnowa, 

wojewoda krakowski,  Sędziwój  z  Ostroroga,  wojewoda poznański,  Mikołaj  z  Michałowa, 

wojewoda  sandomierski,  Mikołaj  Trąba,  podkanclerzy  królewski,  Piotr  Szafraniec, 

podkomorzy  krakowski  oraz  marszałek  Królestwa  Zbigniew  z  Brzezia.  Podstawowym 

pytaniem,  postawionym radzie  przez  polskiego  monarchę  było:  czy  forsować  Drwęcę  w 

miejscu niekorzystnym dla polsko-litewskiej armii, czy dokonać odwrotu spod Kurzętnika i 

próbować obejść rzekę u jej źródeł? By wyrobić sobie pogląd na sytuację, zdecydowano się 

na wysłanie do obozu krzyżackiego rycerza Piotra Korcborga, oficjalnie celem pertraktacji z 

posłami węgierskimi iluzorycznych warunków pokoju, nieoficjalnie, celem zorientowania się 

w stanie  liczebnym wojsk zakonnych i  ich gotowości  do bitwy.  Informacje  przywiezione 

przez  Korcborga  z  nieprzyjacielskiego  obozu  nie  pozostawiały  wątpliwości,  że  atak  na 

umocnione brzegi Drwęcy byłby samobójstwem. Rada postanowiła zatem dłużej nie zwlekać 

i,  wycofać się pod osłoną nocy.  Istotnie,  rankiem 11 lipca zdumieni  Krzyżacy nie  zastali 

Polaków i Litwinów po drugiej stronie rzeki. Armia Jagiełły i Witolda „o pierwszym brzasku” 

zwinęła  obóz  i,  wracając  tą  samą  drogą,  którą  przyszła,  powróciła  pod  Lidzbark.  Nie 
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zatrzymała  się  jednak,  lecz  ruszyła  dalej  i  stanęła  na  nocleg  aż  pod  wsią  Wysoka  koło 

Działdowa. Tego dnia dokonano ogromnego wysiłku, przemierzając trasę 42 kilometrów.

Pod  Działdowem  obozowano  przez  dwie  noce,  do  rana  13  lipca.  Krzyżacy, 

początkowo niewątpliwie zaskoczeni i zdezorientowani działaniami Jagiełły, szybko ustalili 

marszrutę wojsk królewskich, skoro do wsi Wysoka dotarł wysłannik poselstwa węgierskiego, 

rycerz  Frycz  z  Reptki,  który  nie  tylko  poinformował  króla  o  odrzuceniu  przez  mistrza 

warunków  pokojowych,  lecz  nadto  wręczył  Władysławowi  wypowiedzenie  wojny  przez 

Zygmunta  Luksemburczyka,  wystawione  zawczasu  w  Budzie.  O  fakcie  tym  została 

poinformowana tylko rada królewska. Szeregowi rycerze nie dowiedzieli się, że od południa 

zagraża im potęga węgierska. Jagiełło i Witold nie chcieli osłabiać wysokiego morale swej 

armii. Gdy nastał świt 13 lipca, król Polski wysłuchał mszy świętej i zwinął obóz. Ruszono 

przez zajęte wcześniej Działdowo, kierując się w stronę Dąbrówna. Z kolei wielki mistrz, po 

opuszczeniu przez armię polsko-litewską stanowiska pod Kurzętnikiem i po upewnieniu się, 

że nie jest to odwrót pozorowany, mający zwabić jego rycerstwo w zasadzkę, ruszył w górę 

Drwęcy, przez którą przeprawił się 12 lipca w miejscowości Bratian, na dwunastu mostach, 

po czym rozłożył się obozem w Lubawie. Następnego dnia spod Lubawy dotarł do Frygnowa, 

na północ od Dąbrówna, mając już zapewne dokładne informacje o kierunku marszu wrogich 

wojsk i chcąc zabiec drogę Jagielle w okolicach jeziora Łubień, tak by tam wydać mu bitwę, 

przesądzającą ostatecznie o zwycięstwie.

Tymczasem Jagiełło i Witold, po dotarciu w okolice Dąbrówna, rozłożyli się obozem 

nad jeziorem Dąbrowieńskim. Samo miasto, obwarowane i doskonale bronione naturalnym 

położeniem  w  wąskim  przesmyku  między  dwoma  jeziorami,  wydawało  się  trudne  do 

zdobycia. Kiedy jednak wieczorem, gdy zelżał srogi upał, rycerstwo polskie podeszło pod 

gród, obrońcy urządzili wypad i zaatakowali Polaków. Wywiązała się spontaniczna, zdaniem 

Długosza, walka. Wszakże według jednak anonimowej Kroniki konfliktu, to sam król polecił 

zdobyć Dąbrówno. Tak czy inaczej, obrońcy zostali zepchnięci w obręb murów, zaś rycerze 

wpadli do miasta, zdobyli je, podpalili i doszczętnie złupili. Ślady wielkiego pożaru zostały 

odkryte prze archeologów pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Nie obeszło się przy tym bez 

rzezi  miejscowej  ludności.  Część  mieszkańców  zginęła  w  podpalonym  przez  Polaków 

kościele.  Pod  Dąbrównem  obozowano  dwa  dni,  do  świtu  15  lipca.  Częściowo  było  to 

spowodowane chęcią dokładnego obrabowania zgliszczy spalonego miasta. Rankiem 15 lipca 
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Jagiełło  pragnął  wysłuchać mszy.  Zerwał  się  jednak gwałtowny wiatr,  który uniemożliwił 

rozstawienie namiotu. Za radą Witolda postanowiono zatem bez zwłoki ruszyć w dalszą drogę 

i  po  przejściu  około  10  kilometrów,  prawdopodobnie  trasą  przez  Jankowice,  Gardyny, 

Turowo,  Browinę,  dotarto  do  Ulnowa,  leżącego  opodal  trójkąta  Stębark-Grunwald-

Łodwigowo.  Tutaj  rozłożono  się  obozem  na  południowym  krańcu  jeziora  Łubień.  Tutaj 

wreszcie, gdy po porannym deszczu wyszło słońce, król nakazał rozstawienie namiotu celem 

udziału w nabożeństwie.  Tuż przed wysłuchaniem mszy przybył  do króla rycerz Hanek z 

Chełmu, który przyniósł wieści o zauważeniu w pobliżu wrogich podjazdów. Po Hanku do 

króla  zaczęli  przybywać  i  inni  rycerze,  donosząc  o  pojawieniu  się  całej  wrogiej  armii. 

Niezrażony  doniesieniami  król  nie  przerwał  modlitw,  nakazał  natomiast  marszałkowi 

Zbigniewowi  z  Brzezia  wzięcie  pod  swoją  komendę  „czterech  lub  sześciu  hufców”  i 

odrzuceniu nieprzyjaciela. Do szybkiego ataku na Krzyżaków usiłował skłonić króla Witold, 

który  najpierw  wysyłał  do  Jagiełły  gońców,  a  w  końcu  sam  zjawił  się  przy  monarsze, 

wzywając  do  jak  najszybszego  rozpoczęcia  walnej  bitwy.  Król  jednak  nie  przerwał 

nabożeństwa,  nim nie  wysłuchał  dwu mszy.  W tym czasie  wojsko królewskie,  na lewym 

skrzydle,  szykował  do  boju  Zyndram  z  Maszkowic,  zaś  oddziały  litewskie,  na  skrzydle 

prawym, ustawiał w porządku bitewnym osobiście wielki książę. Siły w tej wielkiej bitwie 

rozłożone były nierównomiernie. Po stronie Unii Jagiellońskiej stanęło 51 chorągwi polskich, 

wśród których znajdowali się także zaciężni Czesi, Morawianie, Ślązacy, Mołdawianie oraz 

40  chorągwi  litewskich,  dowodzonych  przez  Witolda,  w  skład  których  wchodziły  także 

posiłkowe oddziały ruskie, w tym osławione chorągwie smoleńskie pod rozkazami księcia 

Lingwena,  żmudzkie,  nowogrodzkie,  wreszcie  Tatarzy.  Krzyżacy  uszykowani  byli  w  51 

chorągwi złożonych z poddanych zakonnych i licznych zaciężnych oraz rycerskich gości z 

wielu krajów zachodniej Europy. Liczebność obu armii do dziś podlega dyskusjom i sporom. 

Szacuje się, że po stronie Jagiełły i Witolda w walce wzięło udział około 20 tysięcy Polaków i 

15 tysięcy wojsk wielkiego księcia. Z kolei Zakon mógł dysponować siłą około 21 tyssięcy 

jazdy  i  kilku  tysięcy  chłopskiej  piechoty,  której  raczej,  wbrew  Sienkiewiczowi, 

Kuczyńskiemu i propagandowemu filmowi Forda, nie było w wojsku polskim, poza obozową 

czeladzią, niezorganizowaną jednak w osobne oddziały zbrojnych.

Tuż przed bitwą król Władysław pasował na rycerzy „tysiąc albo i więcej zbrojnych”, 

następnie przybrawszy zbroję, wsiadł na konia. Gotów był już do starcia, kiedy do Jagiełły i 

Witolda dotarli posłowie, niosąc osławione dwa nagie miecze. Jeden z nich został przysłany 
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przez wielkiego mistrza Jagielle, drugi zaś przez wielkiego marszałka Witoldowi, by zachęcić 

obydwu władców do walki, do której rwało się zwłaszcza walczące po krzyżackiej stronie 

rycerstwo  zachodnioeuropejskie.  Po  odprawieniu  posłów nic  już  nie  mogło  powstrzymać 

boju.  Król,  nie  biorąc  bezpośredniego  udziału  w  bitwie,  zajął  stanowisko  na  wyniosłym 

wzgórzu, by stąd, mając doskonały widok, wydawać rozkazy poszczególnym chorągwiom. Z 

kolei Witold, walcząc w pierwszym szeregu, znajdował się na prawym skrzydle całości sił 

polsko-litewskich.

Przed walką rycerstwo odśpiewało Bogurodzicę, po czym, pochylając kopie, ruszyło 

do zapasów. Jako pierwsze natarło prawe skrzydło armii polsko-litewskiej, czyli dowodzeni 

przez wielkiego księcia Litwini. Uderzyli oni na krzyżacką piechotę i ustawione przez Zakon 

działa, które zdołały oddać dwie salwy, nie czyniąc jednak żadnych szkód, po czym zamilkły. 

W kolejnej  fazie  bitwy  oba  skrzydła  krzyżackie  uderzyły  na  całym  froncie.  Rozgorzały 

zażarte zmagania, w których wyniku wytworzyły się dwa ośrodki walki. Walczące na prawym 

skrzydle,  lżej  uzbrojone wojska litewskie stawiały opór ciężkiej  zakonnej  jeździe.  Z kolei 

lewe  skrzydło  wojsk  Jagiełły  wiązało  główne  siły  Krzyżaków.  Po  godzinie  bitwy,  która 

zaczęła  się  około  9  rano,  wojska  litewskie,  jak  chce  Jan  Długosz,  zostały  zmuszone  do 

odwrotu,  który przemienił  się  w ucieczkę.  Na próżno Witold  krzyczał  podobno i  biczem 

usiłował nakłonić swe oddziały do walki. Wraz z Litwinami do rzekomej ucieczki rzuciła się 

także część Polaków, zapewne walczących w centrum całego frontu. Jedynymi, którzy nie 

wzięli udziału w ucieczce prawego skrzydła, byli dowodzeni przez księcia Semena Lingwena 

Smoleńszczanie, jak głoszą przekazy – wycięci praktycznie w pień. Te informacje, o ucieczce 

prawego skrzydła bywają jednak w nowszej historiografii kwestionowane. Być może Litwini 

celowo  upozorowali  odwrót,  chcąc  wciągnąć  wroga  w  pułapkę.  Świadczyć  może  o  tym 

odnaleziony  jakiś  czas  temu  list  nieznanego  z  imienia  dowódcy  zaciężnych  krzyżackich 

adresowany  do  wielkiego  mistrza,  w  którym  ów  dowódca  przestrzega  Krzyżaka  przed 

pochopnym rzucaniem się w pogoń za pozornie uciekającymi Litwinami.   Do pościgu za 

pierzchającymi  oddziałami  rzuciły  się  chorągwie  krzyżackie,  przekonane,  że  odniosły już 

ostateczne niemal zwycięstwo nad „poganami”. Kiedy jednak Krzyżacy powrócili z pościgu, 

okazało się, że lewe skrzydło armii Jagiełły bierze górę nad zakonną jazdą, która załamała się 

i cofnęła w kierunku obozu. Widząc zbliżającą się klęskę swoich oddziałów, wielki mistrz 

zebrał składający się z 16 chorągwi odwód i ruszył, by uderzyć na centrum i lewe skrzydło 

walczących  polskich  chorągwi.  Miało  wówczas  miejsce  pamiętne  wydarzenie,  gdy  z 
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odwodowych chorągwi wielkiego mistrza oderwał  się rycerz Diepold von Kökeritz,  który 

chciał stoczyć pojedynek ze stojącym na pobliskim wzgórzu rycerzem we wspaniałej zbroi; 

okazał  się  nim  być  sam  król.  Jagiełło  starł  się  z  rycerzem  i  zranił  go  kopią  w  twarz. 

Chwiejącego się w siodle Diepolda uderzył  z  boku ułamkiem kopii  Zbigniew Oleśnicki i 

dobił.  Atak odwodowych chorągwi krzyżackich nie  powiódł  się,  zwłaszcza,  że z ucieczki 

powróciła część Litwinów i ponownie przystąpiła do walki. W ostatniej fazie boju poległ sam 

wielki mistrz, zdobyto także rozpaczliwie broniący się obóz nieprzyjaciół. Bitwa zakończyła 

się około godziny 19.

Klęska Zakonu Krzyżackiego była zupełna. Oprócz wielkiego mistrza śmierć na placu 

boju  ponieśli  niemal  wszyscy wyżsi  dostojnicy  zakonni.  Ocalał  jedynie  wielki  szpitalnik 

Werner  von  Tettingen,  któremu  udało  się  zbiec  do  Elbląga,  postradał  jednak  chwilowo 

zmysły.  Do  niewoli  natomiast  dostał  się  stary  znajomy wielkiego  księcia  Markward  von 

Salzbach  oraz  wójt  żmudzki  Schumberg,  których  pojmał  nie  kto  inny,  jak  ojciec  Jana 

Długosza. Tych, pomimo rzekomych napomnień Jagiełły, wielki książę 20 lipca kazał ściąć. 

Oficjalnym powodem śmierci Krzyżaków było ubliżanie Witoldowi przez von Salzbacha i 

towarzyszy. Wydaje się jednak, że był to mord polityczny, na który Jagiełło dał przyzwolenie. 

Von Salzbach znał zbyt wiele tajemnic księcia, był zatem jeńcem bardzo niewygodnym.

Jagiełło  wraz  ze  swym  stryjecznym  bratem dotarli  pod  stolicę  Zakonu,  Malbork, 

dopiero 25 lipca, w tryumfalnym pochodzie, biorąc pod swoje panowanie wiele poddających 

się pruskich miast. Do tej pory energiczny komtur Świecia, wspomniany wyżej Henryk von 

Plauen, zdołał już dotrzeć do Malborka, opanować panikę i przygotować twierdzę do obrony. 

Malbork oblegano bezskutecznie do 19 września,  kiedy to zwinięto obóz i  powrócono do 

domów.  Wielki  książę  odszedł  już  kilka  dni  wcześniej,  twierdząc,  że  jego  wojsko, 

nieprzywykłe do takiej  obfitości  pożywienia,  cierpi  na biegunkę,  jest  przeto niezdolne do 

walki. Jagiełło, sam chcąc już odstąpić od murów zakonnej stolicy, wydał zgodę, dał nadto 

bratu sześć chorągwi rycerstwa polskiego, które miało ubezpieczać litewską armię, mocno 

przetrzebioną pod Grunwaldem, od niespodziewanego ataku Krzyżaków inflanckich, którzy 

nie wzięli udziału w klęsce wojsk wielkiego mistrza.

Bitwa pod Grunwaldem i oblężenie Malborka nie zakończyły wielkiej wojny. Walki 

trwały nadal. Poddające się królowi i wielkiemu księciu miasta pruskie, obsadzone polskimi 

załogami, były systematycznie odbijane przez Henryka von Plauen, wybranego 9 listopada na 

7



nowego wielkiego mistrza. W tej wojnie Polacy odnieśli jeszcze jedno świetne zwycięstwo 

nad Krzyżakami – 10 października pod Koronowem. Ostatecznie jednak,  obydwie strony, 

zmęczone  wojną,  skłaniały się  ku  pokojowi,  który został  zawarty  1  lutego  1411  roku w 

Toruniu. W myśl jego postanowień, casus belli całej wojny, czyli Żmudź, wracała do Litwy, 

lecz  tylko  na  okres  życia  Jagiełły  i  Witolda,  zaś  ziemia  dobrzyńska  wracała  do  Korony; 

ponadto Krzyżacy zobowiązani zostali do wypłaty stu tysięcy kóp groszy praskich tytułem 

odszkodowania.  Co  do  zastawionej  ziemi  zawkrzańskiej,  miała  ona  wrócić  do  księcia 

Ziemowita mazowieckiego bez konieczności zapłaty przez niego sum zastawnych. Chociaż 

dzisiaj  I  pokój  toruński  bywa oceniany negatywnie,  to  należy jednak pamiętać,  że strona 

polsko-litewska osiągnęła wszystkie zakładane u progu wojny cele.
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