
KALENDARIUM DZIEJÓW ZAKONU KRZYŻACKIEGO 
1143 dokumenty papieskie poświadczają istnienie w Jerozolimie niemieckiego 

szpitala dla pielgrzymów 

1190 podczas oblężenia Akki mieszczanie z Bremy oraz Lubeki organizują 

nieformalne stowarzyszenie dla opieki nad rannymi 

1191 papież Klemens III oficjalnie zatwierdza bractwo szpitalne 

1197-1198 papież Celestyn III na skutek zabiegów cesarza Henryka VI nadaje bractwu 

szpitalnemu status zakonu rycerskiego 

1211/1212-

1225 

pierwsza nieudana próba zbudowania niezależnego władztwa w Europie na 

węgierskich ziemiach Borsa 

1219 Krzyżacy biorą udział w V krucjacie, wsławiając się w walkach pod 

Damiettą 

1226 wydana w Rimini złota bulla Fryderyka II sankcjonuje podboje krzyżackie w 

Prusach 

1226-1283 podbój ziem Prusów i budowa państwa zakonnego 

1229 cesarz Fryderyk II nadaje krzyżakom dom dawnego niemieckiego szpitala w 

Jerozolimie 

1235 zakon krzyżacki wchłania większość braci Zakonu Rycerzy Chrystusa z 

Dobrzynia, popularnie zwanych braćmi dobrzyńskimi 

1237 unia zakonu krzyżackiego z zakonem kawalerów mieczowych w Inflantach 

1308-1309 zajęcie Pomorza Gdańskiego – początek serii konfliktów z Polską 

1309 przeniesienie siedziby wielkiego mistrza z Wenecji do Malborka 

1410 wielkie zwycięstwo sił polsko-litewskich pod Grunwaldem 

1454-1466 wojna trzynastoletnia zakończona II pokojem toruńskim sprowadziła 

okrojone terytorialnie państwo zakonu do rangi lennika Polski 

1519-1521 ostatnia wojna polsko-krzyżacka, której efektem będzie sekularyzacja Prus 

Zakonnych i tym samym koniec historii zakonu na ziemiach pruskich 

1525 siedzibą de facto wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego staje się 

Mergentheim w Wirtembergii 

1530 mistrz niemiecki Walter von Cronberg otrzymuje regalia wielkiego mistrza 

oraz formalnie lenno pruskie, będące już w istocie niezależnym państwem 

1590 po raz pierwszy wielkim mistrzem zostaje przedstawiciel rodu Habsburgów 

1606 reorganizacja reguły zakonnej – powrót do pierwotnych założeń istnienia 

zakonu 

1696 powstaje odrębny regiment wielkiego mistrza, gdzie rycerze zakonu 

krzyżackiego służyli jako oficerowie 

1701 koronacja króla Fryderyka I na króla w Prusiech wywołuje bezskuteczne 

protesty zakonu 

1809 Napoleon Bonaparte rozwiązuje zakon krzyżacki na obszarze Związku 

Reńskiego, koniec suwerennych rządów zakonu 

1835 reorganizacja zakonu – odtąd istnieje jako Niemiecki Zakon Rycerski z 

przedstawicielem rodu Habsburgów jako wielkim mistrzem 

1923 umiera ostatni wielki mistrz z rodu Habsburgów - Eugeniusz 

1929 Niemiecki Zakon Rycerski zostaje przekształcony w Zakon Niemiecki, 

przestając być zakonem rycerskim 

1938 zakaz działalności Zakonu Niemieckiego na ziemiach podległych III Rzeszy 

1947 reaktywacja działalności Zakonu Niemieckiego 

 


