
04.06 CZWARTEK 

Temat: Kazimierz Jagiellończyk na polskim tronie 

PROSZĘ PRZECZYTAJCIE TEN TEKST. Niech będzie dla was miłą lekturą o panowaniu Kazimierza 

Jagiellończyka i wojnie z Krzyżakami, która trwała 13 lat 1454-1466. 

 

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.  

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. 

 

 


