
03.06 ŚRODA 

Temat: Koniec wojny trzynastoletniej. Pomorze wraca do Polski. 

Przygnębiony król rozmyślał, co czynić dalej, jak prowadzić wojnę z tak nieudolnym 

pospolitym ruszeniem. Można nająć wojska zaciężne, jak od dawna robili to Krzyżacy i wielu władców 

w Europie. Skąd jednak czerpać na to pieniądze? Ludwik Węgierski zwolnił przecież szlachtę od 

podatków. W czasie pobytu króla w Bydgoszczy przybyło doń poselstwo miast pomorskich, błagając, 

by gromadził nowe wojska i nie ustawał w walce o wyzwolenie Pomorza. O pieniądze miał się nie 

martwić, bo, wszyscy majątki swe chętnie poświęcą na powetowanie tej klęski, a wiary swojej i 

przychylności nie złamią do śmierci". Tak powiedzieli posłowie. Król myślał o najęciu żołnierzy 

zawodowych. Było ich wielu w Europie i czekali na propozycje. Na to jednak nie starczało pieniędzy, 

które ofiarowali mieszczanie. Trzeba byle uzyskać fundusze od szlachty. Tylko jak ja zmusić do 

płacenia? Już przed bitwa pod Chojnicami pospolite ruszenie uzależniło rozpoczęcie wojny od zgody 

Kazimierza na nadanie szlachcie nowego przywileju. Teraz powrócono do tej sprawy. W Nieszawie 

niedaleko Torunia szlachta otrzymała przywilej, w którym król zobowiązał się nie wydawać nowych 

praw, nie nakładać nowych podatków i nie zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmików 

ziemskich. W zamian za nowe uprawnienia szlachta zgodziła się zapłacić jednorazowy podatek na 

wojnę z zakonem.  

Polska wzmocniła swoje wojska i w następnych latach wojny odnosiła sukcesy, ale walka nie 

była łatwa. Krzyżacy, dysponując silną flotą własną oraz okrętami wynajętymi w Danii, władali 

niepodzielnie Zatoką Pucką. Mogli dzięki temu drogą morską zaopatrywać się we wszystko, co było 

potrzebne do prowadzenia wojny. Ale i Kazimierz Jagiellończyk przystąpił do walki na morzu. Przyjął 

na służbę kaprów, czyli płatnych piratów. Flota kaperska zwyciężyła Duńczyków i zmusiła ich do 

wycofania się z udziału w konflikcie. Później pobiła flotę krzyżacką na Zalewie Wiślanym w pobliżu 

Elbląga i przez całą wojnę przeszkadzała zakonowi w dowożeniu towarów z Zachodu. 

Jednocześnie armia polska odnosiła sukcesy na lądzie. Najdzielniej spisywał się znakomity dowódca 

Piotr Dunin. Największe zwycięstwo odniósł w bitwie nad Jeziorem Żarnowieckim w 1462 r.  

 

Polacy odbijali jeden po drugim zamki krzyżackie. Już w 1457 roku zajęli zamek malborski, w czym 

pomógł im dowódca zaciężnych wojsk czeskich, Ulryk Czerwonka. Ponieważ zakon znalazł się w 

kłopotach i nie mógł zapłacić najemníkom, chętnie przechodzili oni na stronę przeciwnika, Tak też 

było z Czechami, którzy bronili Malborka. Zgodnie z układem zawartym z ich dowódcą żołnierze 

otrzymali należną zapłatę i wydali zamek Polakom. Ulryk Czerwonka przeszedł całkowicie na stronę 

króla i walczył dzielnie przeciwko Krzyżakom do końca wojny. W nagrodę otrzymał Golub, Kowalewo i 

Świecie. Po zakończeniu wojny wraz z rodziną osiedlił się w Polsce. Wprawdzie mieszczanie niemieccy 

w Malborku wzniecili bunt i odbili miasto, ale był to krótkotrwały sukces, nasze wojska bowiem 

szturmem odzyskały utraconą zdobycz. Wojna wygasała, padały ostatnie punkty oporu krzyżackiego, 

Zdobyto także Chojnice - miejsce haniebnej klęski pospolitego ruszenia na początku zmagań z 

wrogiem. Zakon prosił o pokój. Do jego zawarcia namawiał króla delegat papieża. 19 października 

1466 roku, po trzynastu latach wojny, podpisano traktat pokojowy w toruńskim pięknym domu 

mieszczańskim, zwanym Dworem Artusa. Był to drugi pokój zawarty w Toruniu, lecz jakże różnił się 

od pierwszego z 1411 roku! Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską. 

Dostała też Warmię. Ileż wspaniałych miast znajdowało się na tych ziemiach! Gdańsk, Elbląg, stolica 

krzyżacka – Malbork! Odzyskane obszary nazywano odtąd Prusami Królewskimi. Postanowienia 

terytorialne to jeszcze nie wszystko. Zapadły także ważne ustalenia polityczne. Zakon stał się odtąd 

państwem zależnym od Polski. Nie wolno mu było prowadzić wojen z katolikami bez zezwolenia 

króla. Każdy mistrz krzyżacki, najpóźniej w sześć miesięcy po objęciu funkcji, miał obowiązek złożyć 

hołd wierności królowi polskiemu. Do zakonu mogli być przyjmowani Polacy. Państwo zakonne, 

chociaż bardzo osłabione, istniało nadal. Stolicę przeniesiono do Królewca położonego u ujścia 



Pregoły do Zalewu Wiślanego. Niektórzy doradcy Kazimierza Jagiellończyka, a także mieszczanie 

gdańscy bardzo żałowali, że wojnę przerwano, że niebezpieczne państwo graniczące z Polską nie 

zostało zlikwidowane całkowicie. Kraj nasz powrócił nad Bałtyk, odzyskał okno na świat - Gdańsk. To 

radowało Polaków i było zapowiedzią pomyślnego rozwoju gospodarczego państwa. 

 

 

 


