
Szlakami Zamków 
Krzyżackich 

Przeżyjmy to jeszcze raz! 



6:30 – ZBIÓRKA!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jak na tak wczesną godzinę, byliśmy zadziwiająco wyspani i 
weseli! 



Podróż urozmaicona została 

przerwami na zwiedzanie  
 

 

Najpierw udaliśmy się do Chełmna, miasta 
położonego w dolinie Dolnej Wisły, gdzie 

mięliśmy okazję obejrzeć: 

  

 

 Średniowieczne kościoły,  

 Bramę Grudziądzką,  

 Mury obronne, 

 Renesansowy ratusz 



  
     Kościół Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi 
Panny w Chełmnie  

 

 Gotycki kościół zbudowany 
prawdopodobnie w latach 
1280-1320  

 

 Jest to trójnawowa hala z 
wydzielonym, prostokątnym 
prezbiterium. 

 

 Zachodnia fasada była 
zaplanowana jako 
symetryczna dwu wieżowa, 
ale wieża południowa 
pozostała niedokończona. 

 

 Nawy boczne przykryte są 
poprzecznymi dachami 
dwuspadowymi, które 
tworzą charakterystyczne 
trójkątne szczyty widoczne 
w elewacjach bocznych.  



  

  



  

  



  

  

Renesansowy 

Ratusz  

• Jest jednym z 

najcenniejszych zabytków 

polskiego renesansu.  

• Zbudowany w końcu XIII 

wieku, został powiększony 

i gruntownie 

przekształcony w latach 

1567-1572.  

• W zachodniej elewacji 

umieszczona jest dawna 

miara wzorcowa dla całego 

państwa krzyżackiego (tzw. 

pręt chełmiński długości 

432,5 centymetrów).  

• Po pracach 

konserwatorskich w 

ratuszu ulokowano 

Muzeum Ziemi 

Chełmińskiej.  



Kościół św. Piotra i św. Pawła  

  



  

   

Kościół św. Piotra i św. 

Pawła w Chełmnie    

• Dawny kościół 

dominikański, od 1829 do 

1945 ewangelicki, położony w 

północno-wschodniej części 

starego miasta. 

• Murowany z cegły. Z 

zewnątrz zachował cechy 

gotyckie, wnętrze korpusu 

jest zbarokizowane.  

• Zachowane w pierwotnej 

postaci prezbiterium jest 

trójprzęsłowe, zamknięte od 

wschodu pięcioma bokami 

ośmioboku, sklepione 

krzyżowo-żebrowo, w przęśle 

środkowym gwiazdą 

czteroramienną.  

 



Chełmno – Mury Obronne 

  

Ocalały niemal w całości. Unikalny pod tym względem w skali europejskiej 
średniowieczny system obronny miasta, jest dla Chełmna powodem do 

szczególnej dumy. Mury obronne wraz z umocnieniami powstały jeszcze w 
drugiej połowie XIII wieku i w ciągu kilkuset lat były kilkukrotnie 

modernizowane.  



Następnie, udaliśmy się do 

miasteczka Świecie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Jest to jedno z najstarszych miast polskich.  
Było stolicą samodzielnego księstwa pomorskiego,  

władanego przez Grzymisława 
 



Świecie i Krzyżacy 
 

 

 

 Po sprowadzeniu na niedaleką ziemię chełmińską Krzyżaków w roku 
1226, Świecie było ważnym grodem obronnym Pomorza.                             
W 1309 roku, jako ostatni punkt obrony, poddało się Zakonowi. 

 

 

 Krzyżacy w Świeciu utworzyli komturię i rozpoczęli budowę zamku, 
ukończonego do roku 1350. Prawa miejskie chełmińskie Świecie 
otrzymało w roku 1338.  

 

 

 Pod Grunwaldem oddziały ze Świecia były nieobecne, ale po porażce 
Krzyżaków to właśnie świecki komtur, Henryk von Plauen, ruszył do 
Malborka i ze świeckimi rycerzami objął komturstwo malborskie, 
przez co zamek nie wpadł w ręce Polaków.  



Rynek w Świeciu 

  



Co by wilk był syty,  

a i owca cała…  
  

Po przyjeździe uczestniczyliśmy w lekcji retoryki prowadzonej 
przez  

Panią Profesor Marzenę Majewską 

 

 



A gdyby tak przeżyć raz 

jeszcze Grunwald 1410? 
  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Grunwald_bitwa.jpg


Dlaczego nie? 

  



Bitwa pod Grunwaldem 

 Jedna z największych bitew w historii średniowiecznej 
Europy  stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 
1410, w czasie trwania wielkiej wojny, między siłami 
 

 Zakonu Krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo 
zachodnioeuropejskie, pod dowództwem Wielkiego 
mistrza - Ulricha von Jungingena,  
 

 a połączonymi siłami polskimi i litewskimi 
wspieranymi lennikami obu tych krajów) oraz 
najemnikami z Czech, Moraw i z państewek ze Śląska 
oraz uciekinierami ze Złotej Ordy i chorągwiami 
prywatnymi (między innymi chorągiew z Nowogrodu 
Wielkiego księcia Lingwena Semena), pod dowództwem 
króla Polski Władysława II Jagiełły.  



Dowódca Władysław Jagiełło 

  Dowodził całością wojsk  

Unii Polsko – Litewskiej  

Bitwa rozpoczęła się około 
południa. Naprzeciw wojsk 
wielkiego mistrza – a dzieliła 
ich nawzajem od siebie 
odległość jednej strzały – 
stały ukryte w lasach armii 
sprzymierzonych. Długie 
wyczekiwanie w pełnym słońcu 
sprowokowało wielkiego mistrza 
do wysłania emisariuszy z 
prowokacyjnym podarunkiem: 
dwoma nagimi mieczami.  



  

  Tak prezentowali 

się naczelni 

przedstawiciele 

armii 

Zakonu 

Krzyżackiego 



  

  

A oto i                                                                                                                                                                                                                                

Książę Witold!  



  

  

Zacięte walki trwały na otwartym polu 



  

  

Dzicy Litwini pojedynkowali się z Krzyżakami  



  

  

Wojska Korony Polskiej pod wodzą Jagiełły, dzielnie 

walczyły z Armią Zakonu Krzyżackiego 



  

  

Jak wiadomo, nie obyło się bez ofiar…  



  

  

Bój trwał ponad 

sześć godzin i 

skończył się przed 

zachodem słońca.  

 

Przewagę na placu 

boju miały 

praktycznie cały 

czas wojska 

dowodzone przez 

króla Polski  

(oprócz fazy III, 

kiedy nieco 

zaskoczone siły 

polsko-litewskie 

dały się zepchnąć 

do defensywy). 

 

 



  

  

„Wiele bywało w owych 

czasach na świecie 

bitew i spotkań, ale nikt 

z żywych ludzi nie 

pamiętał tak 

straszliwego pogromu. 

Padł pod stopami 

wielkiego króla nie 

tylko zakon krzyżacki, 

ale i całe Niemcy, które 

najświetniejszym 

rycerstwem wspomagały 

oną ‘przednią straż’ 

teutońską, wżerającą się 

coraz głębiej w ciało 

słowiańskie” 

 



Drugiego dnia wycieczki, 

czekał na nas Malbork  

 

 
Zamek krzyżacki w Malborku –  

trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim o kubaturze ponad 
250 000 m³. Składa się z zamku niskiego, zamku średniego i zamku 

wysokiego.  

Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej 
architektury na świecie. Pierwotna nazwa zamku używana przez zakon 

krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii.                                            
Od 1309 do 1457 roku, zamek w Malborku był siedzibą Wielkiego 

Mistrza Krzyżackiego, a miasto stolicą państwa zakonnego.  



  

  





  

  



Zamek w czasach 

współczesnych 

   

Od 1961 roku jest siedzibą Muzeum Zamkowego.  

 

W 1997 roku Zamek Krzyżacki w Malborku został zapisany na 
liście światowego dziedzictwa UNESCO.  

Od kilku lat, organizowane są inscenizacje zdobywania 
zamku malborskiego przez wojska polsko-litewskie po bitwie 
pod Grunwaldem. W okresie od maja do września odbywają 
się tu też od wielu lat spektakle typu Światło i dźwięk. Na 

zamku nadal prowadzone są skomplikowane prace 
remontowe.  



Wnętrza zamku zaskoczyły 

nas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesnością!  

















Dzielny 

kamerzysta 

uwieczniał na 

bieżąco 

wszystkie 

zamkowe 

zakamarki. 











Wszyscy z zaciekawieniem słuchali 

przewodnika  









Jak widać na załączonym obrazku,                                     

uczniom humor dopisywał!  







Wspaniale 

wnętrza budziły 

zachwyt,  

dzięki 

klimatycznej 
grze świateł. 



Równie pięknie, 

prezentowały się  

widoki zza 

zamkowych 

okien. 





Średniowieczne 

zbroje w pełnej 

okazałości  

zaintrygowały 

niejednego 

zwiedzającego! 













Chwila przerwy, by móc wyruszyć w dalszą część                   

wycieczki po zamku 





  Szczerbiec   
 

 Miecz koronacyjny 
królów Polski, jeden z 
najcenniejszych 
zabytków i unikatowe 
świadectwo polskiej 
historii.  

 

 Jedyne zachowane 
insygnium 
koronacyjne dynastii 
piastowskiej. 
Szczerbiec kładziono 
na ołtarzu konfesji 
jeszcze przed 
przyjściem do katedry 
orszaku z królem.  

 

 Był następnie 
przepasywany królom 
polskim podczas 
koronacji.  



























Odwiedziliśmy także Pelplin 

 Historia Pelplina nierozerwalnie związana jest z 
Zakonem Cystersów, przybyłych tu z Bad Doberan 
w Meklemburgii.  

 

 W 1274 r. wieś z przyległymi terenami została 
nadana zakonowi przez księcia pomorskiego 
Mściwoja II. 

 

 Od 1821 r. stolica diecezji chełmińskiej (po 
przeniesieniu z Chełmży), od 1992 r. diecezji 
pelplińskiej. W 1931 r. Pelplin otrzymał prawa 
miejskie.  



Katedra w Pelplinie 

Katedra Wniebowzięcia NMP 
w Pelplinie – gotycki kościół, 

pierwotnie świątynia klasztoru 

Cystersów, od 1824 siedziba 

miejscowego biskupa.  

Z dawnego zespołu klasztornego 

zachowała się katedra oraz część 

zabudowań zakonnych skupionych 

wokół czworobocznego wirydarzu. 

Katedra jest jedną z największych 

świątyń gotyku ceglanego w Polsce.  

Posiada bogaty wystrój z XV-XVIII 

wieku, m.in. monumentalny ołtarz 

główny, liczne ołtarze boczne, 

zespół stalli, ambonę, organy 

boczne.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Pelplin_bazylika.JPG




Wieczorem, czekała nas 

retoryczna uczta! 



Sam Karol Wielki dbał o 

bezpieczeństwo podczas 

temperamentnych dyskusji 



Po wyczerpującej, retorycznej 
uczcie…  

 

Czekał nas błogi sen, abyśmy mogli następnego 
dnia odwiedzić jeszcze kilka miejsc. 



Rankiem zawitaliśmy do 

Kwidzyna 
 

 

 Miasto to, najprawdopodobniej zostało zniszczone 
podczas walk toczonych na tych terenach. Osada, 
została ponownie założona przez zakon krzyżacki w 
1233 r. przez mistrza Hermanna von Balk.  

 

 

 Gród otrzymał prawa miejskie po lokacji na prawie 
chełmińskim w 1233 lub 1235. Miasto zostało 
zniszczone podczas walk prusko-krzyżackich w 
1243 r. Odbudowane przez Krzyżaków.  



Historię miasta przedstawił nam w roli przewodnika 

Karol Ścibor 















W Kwidzynie był nawet sam Frederic Chopin! 



Do Gniewu wybraliśmy się nieco 

innym środkiem transportu, niż 

zwykle 



Czy wiecie, że kiedyś poziom 

wody w Wiśle… 



Gniew? Take it easy!  

 Pierwotna nazwa miejscowości brzmiała Gmiew, z niem. to 
Mewe – stąd do dziś w herbie miasta mewa.  

 

 Od X w. tereny te należały do państwa Polan i były częścią 
Pomorza Gdańskiego. Po podziale kraju przez Bolesława 
Krzywoustego, Gniew przypadł kasztelanii starogardzkiej. 
Później ziemie te przypadły książętom Świecia, a w 1229 od 
Sambora i Świętopełka otrzymało je oliwskie opactwo 
cysterskie.  

 

 W drugiej połowie XIII w. Sambor odebrał Gniew cystersom i 
w 1276 przekazał Krzyżakom w zamian za pomoc w walce ze 
Świętopełkiem. Zakon, dla którego była to pierwsza 
posiadłość na lewym brzegu Wisły, przejął gród ostatecznie w 
1282. Ważne położenie strategiczne zdecydowało o budowie 
tu zamku. Po zbudowaniu warowni w 1297 Krzyżacy lokowali 
miasto na prawie chełmińskim i rozpoczęli akcję osadniczą.  





W Gniewie podziwialiśmy 

wspaniałą architekturę 







Zamek w Gniewie – to był 

nasz cel! 



Rycerze z Zamku w Gniewie 

zapewnili mnóstwo atrakcji 



Turniej Rycerski, ujeżdżanie 

niesfornych bestii, strzelanie z 

kuszy i łuku…  



Najwięcej kontrowersji budził wyścig 

w drewnianych nartach 



Z biegiem czasu, powstawały 

naprawdę ciekawe figury i 

kombinacje 



Każdy odważny rycerz 

miał okazję sprawdzić swoje 

umiejętności 



Nie zabrakło także jeźdzców na 

koniach 



Konkurencje sprawdzały 

również kondycję fizyczną 



Gdy słońce już zaszło…  

   Czekała nas mroczna przeprawa przez 
zamek z pochodniami…  



Grudziądz 

 Najstarsze ślady bytności człowieka na tym terenie sięgają 
okresu późnego paleolitu, ok. 8000 lat p.n.e.  

 

 Miasto zostało założone w roku 1291 na prawie chełmińskim. 
W dawnych tekstach występuje pod różnymi określeniami: 
Grudenc, Grudencz, Grawdencz, Graudentum, Grudentz, 
Grudenz, Graudenz. Badacze od wielu lat spierają się o 
etymologiczne znaczenie nazwy.  

 

 Część z nich wskazuje, iż nazwa pochodzi od wyrazu gród, 
inni twierdzą, że od grudzistej ziemi, bogato występującej na 
tym terenie.  

 

 Jeszcze inni uważają, iż jest ona pochodzenia pruskiego, co 
związane było z przenikaniem na linię Wisły żywiołu 
pruskiego.  



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Grudziadz_kolegium_jez.jpg


Radzyń Chełmiński 

 Już w XI wieku istniał tu gród pruski, zdobyty 

przez Bolesława Chrobrego w 1015 roku. Zdobyty 

przez Krzyżaków w roku 1231.  

 W państwie zakonnym był siedzibą komtura. Prawa 

miejskie (chełmińskie) otrzymał w 1234 roku. W 

roku 1440 wszedł w skład Związku Pruskiego. W 

roku 1466 znalazł się w granicach Polski i został 

siedzibą starosty niegrodowego.  

 W latach 1772-1920 pod zaborem pruskim.  



Ruiny gotyckiego, ceglanego zamku krzyżackiego, 

budowanego od końca XIII wieku do lat 30. XIV wieku.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Zamek_-_Radzyn_Chelminski_002.jpg


Golub - Dobrzyń 

 Golub-Dobrzyń powstał 15 maja 1951 roku przez 

połączenie miast Golubia i Dobrzynia na  Drwęcą, 

leżących na przeciwległych brzegach Drwęcy.  

 Przy czym Golub był miastem już w XIV w., chociaż 

dokładna data ustanowienia jego praw nie jest 

znana. Pierwszy dokument lokacyjny zaginął już w 

średniowieczu.  

 Wznowił go wielki mistrz zakonu krzyżackiego 

Michał Küchmeister w roku 1421.  



Historię miasta i zamku 

przybliżył nam Paweł Planeta 





W Golubiu – Dobrzynie czekał 

na nas pyszny obiad 



Chwila na zdjęcia i…  

czas wracać do Warszawy 







Podsumowując… 



Bywało niebezpiecznie… 



Niektórzy podczas wyjazdu odkryli 

powołanie do modellingu… 



Bywali tacy, którzy chcieli 

być przywódcami…  

(Z gorszym, bądź 
lepszym skutkiem) 



Niektórzy odkryli swoje 

muzyczne talenty i                    

„czarną duszę” prosto z Bronxu 



Natomiast jeszcze innych,  

hojny Amor ugodził swą strzałą miłości 

dwukrotnie  



Nie obyło się bez 

filozoficznych dysput 



Jedno jest pewne - 

WSZYSCY ŚWIETNIE SIĘ BAWILI! 
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