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Temat: Kazimierz Jagiellończyk na polskim tronie 

Po trzech latach, gdy było jasne, że Władysław Warneńczyk nie wróci i że zginął pod Warną, polscy 

panowie wybrali się na Litwę, by jego brata – Kazimierza prosić, by został królem Polski. Jak za czasów 

Warneńczyka mieliśmy unię z Węgrami, tak teraz znów mieliśmy mieć króla, który władałby i Polską i 

Litwą jednocześnie. Kazimierz Jagiellończyk został królem Polski w 1447 r. 

Pierwsze lata panowania młodego króla wypełniła walka z tymi, którzy chcieli za niego podejmować 

decyzje. Przywykli do tego, gdy rządy sprawował małoletni Władysław, a potem w czasie bezkrólewia. 

Kazimierz Jagiellończyk postanowił odsunąć wszechwładnego Zbigniewa Oleśnickiego, który czuł się 

bardzo ważny, zwłaszcza że w 1449 roku został kardynałem. Król miał sojuszników w Wielkopolsce, 

popierała go szlachta mieszczaństwo, mógł więc nie liczyć się z panami krakowskimi. Największym 

wydarzeniem długiego panowania Kazimierza Jagiellończyka była wojna trzynastoletnia prowadzona 

w latach 1454-1466.  

Źle żyło się ludności pod panowaniem krzyżackim. Król dowiedział się o tym dokładnie dopiero od 

delegacji mieszczaństwa i szlachty z państwa zakonnego. 18 lutego 1454 roku z Prus przybyło do 

Krakowa poselstwo ze szlachcicem Janem Bażyńskim na czele. Dopuszczony przed królewskie oblicze 

Bażyński powiedział: „Najjaśniejszy królu! Sądzimy, że zarówno twój Najjaśniejszy Majestat, jak twoja 

rada i sąsiadujące z nami narody wiedzą dobrze, jakich wielkich, jak niegodziwych, ohydnych i 

godnych potępienia krzywd doznali w poprzednich latach nasi pradziadowie, dziadowie, ojcowie, a w 

końcu i my ze strony mistrzów i Zakonu Pruskiego [.]". W długiej mowie do króla przypomniał zabór 

ziem polskich przez zakon, nieprzestrzeganie traktatów, straszliwe gnębienie ludności Pomorza 

Gdańskiego - grabieże, branie ludzi w niewolę, zabieranie ziemi. „A tym, którzy się skarżyli na tak 

ciężkie krzywdy – powiedział wysłannik stanów pruskich – nie wymierzano sprawiedliwości, ale w 

okrutny sposób obcinano głowy i zabierano majątki". Opowiedział też Jan Bażyński, że szlachta i 

mieszczanie w państwie krzyżackim utworzyli organizację pod nazwą Związek Pruski. Związek chciał 

bronić wszystkich prześladowanych, ale obecny wielki mistrz zakonu, Ludwik, doprowadził do jego 

rozwiązania. Członkom związku wymierzył wysokie kary pieniężne, a trzystu z nich, dla przykładu, 

postanowił skazać na śmierć, aby całą ludność zniechęcić do jakichkolwiek protestów. W tym czasie, 

gdy delegacja jechała do Krakowa, w państwie krzyżackim ludność powstała zbrojnie i zdobyła wiele 

miast i zamków: Gdańsk, Toruń, Elblag. Grudziądz, Golub, Gniew, Świecie, Morąg, Brodnicę, 

Działdowo. Wkrótce spośród większych miast we władaniu Krzyżaków pozostały tylko: Malbork, 

Sztum i Chojnice. Członkowie delegacji upadli na kolana przed królem Kazimierzem i błagali, aby całą 

ludność pruską otoczył swoją opieką, aby włączył do państwa polskiego ziemie zagarnięte przed laty 

przez zakon. Mimo sprzeciwu kardynała Oleśnickiego i kilku jeszcze członków rady królewskiej 

Kazimierz Jagiellończyk wydał dokument, w którym ogłosił uroczyście włączenie Prus do Polski. Ta 

decyzja oznaczała jednocześnie wstąpienie na drogę wojenną, bo przecież zakon dobrowolnie nie 

oddałby ani skrawka zagrabionej ziemi.  

Kiedy król wyruszał na wyprawę, wezwał całą szlachtę do stawienia się zbrojnie w umówionym 

miejscu. To szlacheckie wojsko nazywało się pospolitym ruszeniem. Tym razem miejsce zbiórki 

wyznaczono pod Chojnicami. Przybył tam również król Kazimierz. Dość niezdarnie oblegano dobrze 

umocniony zamek krzyżacki. W wojsku panował nieporządek i brak karności, nie było też dobrych 

dowódców. Oblężonym nadeszły z pomocą zaciężne wojska zakonu. Polacy zaatakowali je i w 

pierwszej chwili rozproszyli szeregi nieprzyjaciół, ale wówczas na tyły naszych wojsk uderzyła załoga 

zamku chojnickiego. Wzięte w dwa ognie pospolite ruszenie poniosło całkowitą klęskę, a wróg zdobył 

cały obóz królewski. Krzyżacy byli górą, odzyskali niektóre miasta i zamki, zdobyli sporo polskiego 

sprzętu wojennego.  

 


