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#rężodnaleziony
o była dzivma wojna. Olbrzl.rnie państwo Kazimierza Jagiellończyka przez t3|atprzeciąa-
io linę z mocno już osłabionl.m zakonem, od czasu do czasu padając na nos. W końcu padł
przeciwnik: butny wielki mistrz Ludwik von Erlichshausen wylądował na kolanach przed
polskim monarchą. Po prostu miał mniej pieniędzy na zaciąg najemników i przekupl,wanie
kogo trzeba. Wszyscy przecież wiemy, że Polacy wkroczyli do Malborka drogą najzuyczaj-
niejszego w świecie przekupstwa. Dziwny to dość epizod w dziejach polskiego oręża.

Oczywiście nie mam o to żadnych
pretensji do króla Kazimierza: na
wojnie jak na wojnie i trzeba wojo-
wać nie Ęlko mieczem.

zwłaszcza że od czasówwielkich
przewag grunwaldzkich polski miecz
gdzieś zaginął i zardzewiał, o czym
świadczy dowodnie krwawa kom-
promitacja pod Chojnicami, gdzie
nasze r}cerstwo - wykłóciwszy się
uprzednio z królem o swoje interesy

- zostało gruntorłłrrie przetrzepane
przez mniej licznych, lecz mężnych
i z determinowanych I{r zy ż aków.

Czytam relację o tej bitwie i w gło-
wę zachodzę, gdzie się podziało ry-
cerstwo spod Grunwaldu. Komplet-
nie rozhartowana zbieranina, która
przyszła pod Chojnice, ma się nijak
doZavńszy Czarnego. Wojna ftzpa-
stoletnia toczyła się więcjakbyw po-
szukiwaniu zagubionego miecza.
Z chwilą, gdy się odnalazl - sprawa
była przesądzona.

Odnalezionym mieczem Polski
okazał się Piotr Dunin z Prawkowic
ze starożytnego rodu Łabędziów,
który pod Swiecinem i w kolejnych
bataliach ciężko poturbował Krzyża-
ków, biorąc efektowny rewanż za
Chojnice. Żaden z polskich dowód-
ców tego czasu nie dorastał mu do
ostróg.

W,,Wietrze od mor7a" Stefan 7e-
romski poświęcił cały rozdział świe-
cińskiej batalii, która wydała się pi-
sarzowi ważn},rn ogniwemw skuwa-
jąclłn dzieje Krainy Smętka łańcu-
chu walk tego, co niemieckie, z §.rn,
co polskie. A mówiąc ściśIej, z tlłn,
co nieniemieckie, albowiem trudno
policzyć w zastęp prawdziuych Po-
laków tlumy Prusów i Litwinów.
Problem w tym, że w wojnie trz;ma-
stoletniej po obu stronach zawzię-
cie bili się ludzie mówiący po nie-
miecku. przecież to od nich, od
buntu szlachty i miast pruskich roz-
poczęły się te przewlekle zmagania.
I Stefan Zeromski, mimo że książka
układała mu się w twardy antynie-

miecki schemat, jakoś potrafił to za-
uważyć.

,,A]iści - o przedziwny widoku -
ci sami ]udzie niemieccy przeciw te-
muż Zakonowi Panny Marii w zwią-
zek się nieubłagany związali i w spi
sek zaklęty sprzysięgli. To ten zwią-
zek, zbuntowawszy się jawnie prze-
ciw władzy toruńskiego komtura,
zaczął niemieckimi rękami łamać
mury i palić domy przed zamkiem.
Gdy zaś Toruń został opanowany
przez lud pruski i gdy stat się Związ-
ku Pruskiego stolicą, zajego przykła-
dem inne poszły zamki i miasta:
Brodnica, Świecie, Gniew; Gnrdziądz.
Wted; wielki Gdańsk jako lew się po-
dźwignął. Lwimi zaiste łapami zdru-
zgotał, rozniósl w drzazgi zamek
krzyżacki (,..)",

Dość to grafomańskie, ale praw-
dziwe. Ęe że Niemry przeciw Niem-
com wcale nie są w moich oczach
,,widokiem przedziwnym", bo byly

po temu liczne, a ważne powody.
Niezbyt wielkiej chwale oręża pol-
skiego w woinie trzyrrastoletniej to-
warzyszy wię.c chwała oręża nie-
mieckiego, a oba biją w jednego wro-
ga i w jednlrm interesie, Stąd chwala
teżjestjedna - polska, czyli njemiec-
ka. Ciekawe, jak dają sobie z tym ra-
dę twardzi nacj onaliści?

-Jarostaw Krawczyk

.Kazimierz
Jagiellończyk
portret
imaginacyjny

.Chorągiew
województwa
pomorskiego
utworzonego
z części ziem,
które
Rzec4lpospolita
uzyskała
w wynik:uwojny
trzynastoletniej
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ł Akt przysięgi
stanów pruskich
złożonej Kazi-
mierzowi
Jagiellończyko-
wiw 1454r,

"Pieczęć
kazimierza
Jagiellończyka

KRZYSZTOF MIKULSK]

i* 
,ł'...1; Ę ojna polsko-krzyżac-

.l;]: jj ,ił: ka z lat tą5ą - t+66,
i;:.:.:ś lijĘ Zwana trzynasto]et-
'!:j.tr:] :j..+ nią, znacząco różnlła

się od wcześniejszych zmagań obu
stron, O jej specfice świadczy to, że
trwała tak długo, zabrakło rozstrzy-
gającej bitwy, inny był sposób orga-
nizacji i finansowania wojsk. Z gene-
zą tej wojny wiąże się też konflikt
wełnętrzny w państwie krzyżackim
i wystąpienie stanów pruskich (ry-
cerstwa i mieszczan) przeciwko za-
konowi.

Przyczyn tego konfliktu szukać
trzeba w pogarszającej się sytuacji
gospodarczej zakonu. Pomorze
Gdańskie i ziemia chełmńska zosta-
ly bardzo porr ażnie zniszczone
wskutek woj en polsko-krzyżackich
wpierwszej połowie XVwieku. Pod-
czas ostatniej z nich (t43t - 1135)
król Władysław Jagiełlo skierował na
Pomorze Gdańskie oddziały cze-
skich husytów, które bardzo dały się
we znaki miejscowej ludności. Gwa-
rantami pokoju zawartego w gnrdniu
1435 rokuw Brześciu Kujawskim by-
li już przedstawiciele wielkich miast
pruskich i tamtejszej szlachty. Znisz-
czenia wojenne i niekorzystne dla
pańsł wa zakonnego przesunięcie
szlakow hand]orłych sprawiły, że sy-
tuacja materialna mieszkańców Prus
wl,raźnie się pogorszyła. Rórł,nocze-

śnie rosła łymiana handlowa miast
pruskich z ziemiami Królestwa Pol-
skiego. Kupców z Torunia i Gdańska
często łączyły z kupcami krakowski-
mi lakże więz3 rodzinne. Kupcy pr-u-
scy, coraz mocniej uza]eżnieni od
hand]u z Polską, coraz głośniej do-
magali się utrzynania pokojowl,ch
stosunków z państwem Jagie]]onórłr
Z biegiem czasu król polski w oczach
staaów prrrskich z wroga przeobraził
się w orędownika ich interesów
i obrońcę przed krzyżackim uci-
skiem.

W l44o roku stany pruskie na
zjeżdzie w Kwidz}łrie podj ęły decy-
zję o utworzeniu Związku Pruskiego.
Miał on zapewnić solidarność miesz-
czan i szlachty wobec narastającego
ucisku fiska]nego Krzyżaków. Głów-
ną rolę w utworzeniu związku ode,
grali mieszczanie z Torunia i Chełm-
na oraz sz]achta ziemi chełmińskiej,
ale wkrótce wstąliła do niego więk-
szość miast i sziachty z Pomorza
Gdańskiego i Powiśla. Początkowo
władze zakonne akceptowaĘ istnie-
nie Związku Pruskiego. Sytuacja
zmieniła się, gdy wielkim mistrzem
został w r45o roku Ludwik von Er-
lichshausen. ZacząLon zabiegać w
kurii papieskiej o zakaz działalności
konle deracji stanów. Związkowcy,
obawiając się procesu na dworze pa-
pieskim, zwrócili się w r45z roku ze
skargą do świeckiego zwierzchnika
zakonu, cesarza Fryderyka III Habs-
burga. Ten jednak poparł lkzyżaków

i s gr-udnia r4sl roku nakazal na§lch-
miastowe rozwiązanie Związku Pru-
skiego pod groźbą represji wobec
nlepokornych.

Zl,rązkowcy nie przyjęli tego uy-
roku i - podobnie jak zakon - roz-
poczęli przygotowania do zbrojnego
rozstf zl.gnięcia konfl iktu. Równo]e-
gle do działań na terenie Niemiec
prz1-1r ódcr- Złviązku Pruskiego już
od r45z 1,oku negocjorłali.l panami
polskimi. upatrrrjąc rv Polsce natural-
nego solusznika łr- walce zKrzyża-
kami. Poczrłaniami Związku kiero-
wała od początku 1.45] roku tzw. Taj-
na Rada, mająca siedzibę w Toruniu.
Na jej czele stanął Jan Bażyński.
W styczniu 1454 roku związkowcy
rozpoczęLi negocjacje z krolem pol-
skim Kazimierzem Jagiellończykiem.
posredn jczr li w nich polsc1 możni:
wojewoda brzeski Mikołaj Szarlński
ze Scioborza i podskarbi królewski
Hińczaz Rogowa.

4 luLego l454 roku z Torunia w1 -

słano do lr ielkiego m js[rza pismo in-
Iormu jące o rłJ-powiedzeniu mu po-
słuszeńst\,fa przez stany pruskie. Był
to sygnal do powstania zbrojnego
przeciwko zakonowi. Do po}owy
marca w rękach krzyźackich ostal się
tylko stoleczny Malbork oraz zamki
w Sztumie i Gniewie.

Równocześnie Tajna Rada rłysła-
ła do Krakowawielkie poselstwo pod
wodzą Jana Bażyńskiego. Wysłanni-
cy stanów pruskich poprosili kro]a
Kaz,imierza Jagiellończ1 ka o przeję-
cie władzy nad całymi Prusami. Po
trrt ających niemal mie>ląc ne3ocja-
cjach 6 marca 1454 roku krol łrydał
akt inkorporacji Plus do Kró]estwa
Polskiego. Członkorrje Zrriązku Pru-
skego lahfikotrali ten akt r5 kwiet-
nia 1.454 roku rr Toruniu, Wkrótce
potem polsc1 posłolvie polvieźli do
\Ialbol,ka rr; potviedzenie wojnv,
Konflikt rv państwie zakonnym prze-
obrazil się w wojnę polsko-krzyżac-
ką, która miała trwać przez następne
l] lat.
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§§#sfu*-pod Chojnicami
stwa król r5 września t454rolllza-
twierdził akt, za którego sprawą
władcy polscy nie mieli od tej chwiJi
prawa zwołlłvania pospolitego rusze-
nia, a także nakładania nowych po-
datków i rłprowadzania norłych praw
bez zgody szlachetnie urodzonych.

Tymczasem do Chojnic zbliżaLa
się armia zaciężnych, składająca się z
ok, 9 tys. jazdy i 6 Ęs. piechoty pod
dowództwem ks. Rudolfa Zagańskie,
go, Bernarda Szumborskiego z
Szumperka oraz Bernarda i Zyg-
munta von Aschpann. 16 września
przekroczyla granicę Pomorza
Gdańskiego. Nawieść o zbliżającpn
się nieprzyjacielu wojska króIewskie
rłyruszy}y spod Cerekwicy i r7 wT7e-
śnia dotarły pod Chojnice, Zatrzy-
maly się w najdogodniejsz5łn miej-
scu - po wschodniej stronie ciągną-
cego się z południa na północ, do-
chodzącego do murów miejskich
jeziora ry.nnowego z]^/anego Zakon_
nym, naprzeciwko przecinającej go
grobli. Według Długosza siĘ polskie
i Związku Pruskiego podzielono na
z hufców, a dowodzenie nad po-
szczególnyml oddziałami objęli ry-
walizujący ze sobą, mało doświad-
czeni dowódry-: wojewoda poznań-
ski Łukasz z Górki, wojewoda ka]iski
Stanisław z Ostroroga, wojewoda
brzesko-kujawski Miko}aj Szarlejski
ze Sciborza oraz kaszlela.rr rozpierski
Dziersław z Rfiwian.

Pojawienie się dzień później po
zachodniej stronie jeziora słabszej li-
czebnie, a]e dobrze uzbrojonej izdy-
scyplinowanej armii krzyżackiej nie
zaskoczyło polskich dowódców.
Większość z nich uważała, żekrzy-
żacc1 najemnicy zaal akują pozycje
polskie najkrótszą drogą, tj. groblą,
gdzie łatwo będzie ich powstrzlłrnać
i rłykrwawić. Gdyby jednak tego nie
zrobili, Polacy chcieli zaatakować od-
siecz, zanim wejdzie w mury miasta.
Jedprie dowodzący piechotą zacięż-
ną Wojciech Kostka, zdając sobie
sprawę z braku doświadczenia pol-
skiego rycerstwa, proponowal, aby
wojska krzyżackie wpuścić do Choj-
nic, a następnie zamknąć pierścień
oblężenia wokól miasta. klóre musia-
łoby się poddać, nie mogąc vryżywić
tak dużei ilości obrońców. Zdanie
Czecha jednak odrzucono, przyjmu-
jąc zapewne, że podkomendni ks.
Rudolfa Zagańskiego i Bernarda
Szumborskiego muszą być zmęcze-
ni po dlugim i forsownym marszu.

Tlłnczasem Bernard S zumborski
szybko ocenił sl,tuację i zorientował

się w zamiarach polskich. Nie miał
wiele czasu na ustalanie strategii.
Mógł co najwyżej dać znać obroń-
com Chojnic, że przyimie bitwę w
najdogodniejszpn dla siebie miejscu

- po zachodniej stroniejeziora, bli-
sko murów miejskich. Dlatego zgod-
nie z przyjętlłni w wojskach zacięż-
nych zasadami nakazał piechocie
formowanie taboru do obrony (tzw.
wegenburg).

Polacy zlekceważyli przecirł,rrika,
choć były powody, aby czuć przed
nim respekt. Nasz najwybitniejszy
kronikarz - Jan Długosz napisa}, że
większość młodych uczeshrików po -

spolitego ruszenia,,przestraszfa się
wyglądem wrogów i ich zbroi, bo ja-
ko młodzi nigdy takich nie widzie]i".
Można wię c pr zypuszczać, że uzbr o -

jenie, a przede wszystkim opance-
rzenie polskiego rycerstwa było ana-
chroniczne i uslępowalo wojennemu
ryłrszfunkowi przeciv,rrika, okutego
od stóp do głów w pełny pancerz pły-
to\Ąy.

Dowódcy polscy, widząc, że rł,róg
nie kwapi się do natarcia, uderzyli
nań groblą wszystkimi siłami. Liczy- .

Historyk
średniowiecza,
genealog,
pracujew
Pomorskiej
Akademii
Pedagogicznej
w Słupsku

łBrama
człuchowska
w Chojnicach

BRoNlstAW NoWAK

trata kontroli nad prawie
call.rn terl,torium p ostawi-
ła wielkiego mistrza Lu-
dwika von Er]ichshausena

w bardzo trudnej sytuacji. Dlatego
z wielką nadzieją przyjąl informacje
o posiłkach nadciągających z Nie-
miec. Byly lo oddzialy zaciężne. pro-
wadzone pr zez Henryka Reussa von
Plauena oraz Wita von Schónburga,
które po opanowaniu Debrzna po-
ciągnęłypod Chojnice. Mimo bardzo
dobrych warunkówdo obrony (mu-

ry miejskie z dwóch stron byly oble-
\fane przez wody jeziora) miasto nie-
mal naĘchmiast poddało się. Choj-
nice slaly się jednym z najważniej-
szych punktów obrony krzyżackiej,
stzegąc szlaku, który,rn przybywĄ
posilki z Nowej Marchii opanowanej
przez elektora brandenburskiego.
Odzyskanie Chojnic było niemaltak
samo ważne jak zdobycie Malborka,
toteż już w maju 1454 roku pod mu,
rami miasta stan{ dł,uĘsięczny pol,
ski hufiec zacię żny dowodzony przez
wojewodę brzeskiego Mikołaja Szar-
lejskiego, wsparry przez oddział po-
spolitego ruszenia Zwiąku Pruskie-
go pod dowództwem Jana z Jani.
Jednak nowo mianowany komen-
dant Chojnic Henryk von Plauen po -

trafił się skutecznie bronic.
Brak postępów panujące w obo-

zie oblegających rozprężenie oraz
wieść o dużej armii zaciężnych idącej
w sukurs wielkiemu mislrzowi spo-
wodowały, że Kazimier z Jagielloń-
czyk zdecydował o ściągnięciu pod
Chojnice pospolitego ruszenia.
t4września 1454 roku króI przybył
do Cerekwicy leżącej kilkanaście ki-
lometrów na południe od Chojnic.
Tam oczekiwało go 16 tys. jazdy,
glównie z Wielkopolski, Kujaw zie-
mi łęczyckiej i sieradzkiej, lfs. za-
ciężnychZvńąku Pnrskiego pod do-
wództwem C zecha Wojciecha Kostki
z Postupic. oko}o pól tysiąca miesz-
czan i zaciężny ch gdańskich, a takż e
wspomniany, niemal tysięczny od-
dział pospolitego ruszenia Związku
Pruskiego Jana z Jani. Do tego trze-
ba dodać kilkutysięczną grupę cze-
ladzi obozowej. Ta całkiem spora ar-
mia, zamiast nrszl do walki, rozpo-
częła negocjacje z władcą na temat
należnych w ich mniemaniu przy.wi-
lejów, grożąc rłycofaniem się z walki
w razie niespelnienia żądań. Wsku-
tek nacisków zgromadzonego rycer-

RENATA I MAREK KOslŃ5CY/WWW.KOs]N5ciPl ilŁwgł* fl:€że pc:=k!§§8 .l ii*Ą}a§sĘ i:et€eiĘea 5



§{§ęs §s * pod Choj nicami

, ]i, że o losach bitwy rozstrzygnie cięż-
ka polska kawaleria, dlatego nikt nie
zają} się organizacją artylerii anijed-
no stek piechoĘ złożony ch z cz eladzi
obozowej. Do atakujących dołączyli
też zbrojni blokujących dotychczas
bramy Chojnic, co okazało się wiel-
kim błędów taktyczry-łn.

Na początku starcie przebiegało
tak, jak oczekiwał tego Kazimierz Ja-
giellończyk, Polska ciężka kawaleria
skuteczną szarżą przełamała szyki
krzyżackiej korrnicy, zabijając wielu
przeciwników; w §łn głównodowo-
dzącego jazdą księcia Rudolfa żagań-
skiego oraz rotmistrza Bernarda von
Aschpann. Do niewoli dostał się też
Bernard Szumborski, pojmany po-
noćprzez swego krevmego, moraw-
skiego zaciężnego Mikołaja Skalskie-
go, Kawaleria krzyżacka nie poszła
jednak w rozslpkę, lecz próbowala
przer"wać linię poIską. otwierając so-
bie drogę do bram Chojnic. Nato-
miast pie chota W z,v żacka skrrpiona
w taborze stawiła skuteczny opór
j ednostkom kaw-alerii polskiej,

W tym momencie nastąpił nie-
spodziewany zwrot wydarzeń: do-
wodzący obroną Chojnic Henryk
Reuss von Plauen zebrał póĘsięcz-
ny oddział konnych i przez odbloko-
waną bramę wschodnią, zwaną
Gdańską, znienacka uderzył na pol-
skie tylne straże i obozowisko, gdzie
znajdował się namiot kró]a. Kazi-
mierz Jagiellończyk porwał za miecz,

ale w ostatniej chwili został si}ą ły-
niesiony z pola bitwy przez swych
przybocznych. Panika, jaka wybu-
clrła na tfach, ogarnęła także szere-
gi atakujących po zachodniej stronie
jeziora. Polacy zaczęli się bezładnie
wyco§.wać w kierurrku obozowiska.
Bernard Szumborski, wraz z inn}rni
jeńcami zwolniony z polskiej niewo-
li na parol (słowo honoru), stanął na
czele broniących się oddziałów za-
ciężnych i zorganizował kontratak.
Rezultat tej akcji przeszedl najśmiel-
sze oczekiwania: polskie rycerstwo
'tłycofrrjące się w strasziiłl,rn ścisku
przez grobię tratowa}o się lub tonę-
}o. zepcMięte do bagnislego jeziora.
Pozostali wzięci w dwa ognie albo
umykali, nie zważając na rycerską
sławę (ak herold króla aragońskiego
Mikołaj Chrząstowski), a]bo oddawa,
li się w niewolę. Zginęło ponad 3 Ęs.
walczących w szeregach polskich, w
tym 60 rycerzy, m.in. podkancierzy
Piotr ze Szczekocin, choęży sando-
mierski Mikolaj z N{okrska, Jan z Ry-
dzy-ny oraz starosta kolski Jan Zalri-
sza z Rożnołya, srn Zalr.iszr- Czarne-
go. Do nielvoLi dosta}o się ponad 5oo
rycerzy, a wśród nich u.iększość do-
wodców hufc ów oraz dygnitalze z
otoczenia króla: kasztelan inowłodz-
ki Piotr Tłuk ze Strykowa, podkomo-
rzy sandomierski Sędziwój z leżenic,
bracia Rytwiańscy, Jan Feliks Tar-
nowski, idzi Suchodolski, Jarr Melsz-
tyński i Bartosz Ogrodzieński. Po
stronie lczyżackiej straty były znacz-
nie mniejsze: zginęło ok. rooo zacięż-
nych, w tym ok. roo rycerzy (glów-
nie w pierwszej fazie bitwy). W ręce

krzyżackie wpadło pięć chorągwi,
prawie cały tabor, a w nim ń dział,
spora ilość sprzętu wojskowego,
odzieży i żpv,rrości.

Klęska była porażająca i całkowi-
cie odmieniła losywojny. Do późnej
nocy oddziały krzyżackie ścigały
i wycinały polskie niedobitki łyco-
fujące się w kierunku Człuchowa i
Tucho]i. Wielu z tych, którzypopadli
w krzyźacką niewolę, nigdynie rvró-
ci]o do domów jako źe zwycięzcypo-
stępowali z jeńcami haniebnie, zgo-
la nie po rycersku.

zr rł,rześnia armia krzyżacka pod
dowództwem Henryka Reuss von
P]auen i Bernarda Szumborskiego,
forma]nie nada] pozostającego \^dęź-
niem polskim, wl,ruszyla na odsiecz
obleganemu Ma]borkowi, Wieść o
klęsce króla polskiego spowodowa-
la, że pod władzę krzyżacką na po-
wrotpoddała się większość zamków
opanowanvch przez siły Związku
Prr,rskiego. Rozwijająca się ofensywa
zakonu zosta]a jedrrak nagle zatrzy-
mana... z braku funduszy, Z pustej
kas;. krzyżackiej nie można było
oplacić rvojsk zaciężnych, a przecież
te naraża}y swe życle i zdrowie dla
pieniędzy. Doszło do tego, że pocho-
dzący ze Śląska Kacper Nostitz pu-
blicznie szarpał za brodę wielkiego
mistrza. grożąc mu śmiercią w przy-
padku niełlpłacenia zaległego żoł-
du. Aby nie dopuścić do łycofania
się najwaleczniejszych rot, wie]ki
mistrz zastawil ich dowódcom nie-
które zamki, wĘ,m Ma]bork. Ponie-
waż nie udało mu się zdobyć pienię-
dzy, czeski dowódca zaciężnych
otdrzich czerwonka z Ledecza
w czei-wcu 1457 roku sprzedał królo-
wi polskiemu zajmowane Ętułem za-
slawu zamek w Ma]borku oraz mia-
sta Tczew i lławę. Wielki mistrz mu-
sia} przenieść swą siedzibę do I{ró-
lewca.

W następ nych latach Kr zy żacy
orgarrizowali w;prawy aby odzyskać
kontrolę nad zbuntowanymi lub
opanowan;.rni przez Polaków pro_
wincjami słvego państwa. Wśród do-
wodców lczyżackich oprócz Bernar-
da Szumborskiego wyróżniali się
także Kacper Nostitz oraz Fryderyk
(Fritz) von Raveneck. Ten ostatni od
sierpnia do października 146o roku
zajął - za zgodą księcia słupskiego
Eryka ]I - Bltów i Lębork, a następ-
nie broniony przez zaciężnych
szwedzkich Puck. Dzięki temu kon-
tro}ował niemal całe Pomorze Gdań-
skie. Jedlnie na BaĘku dominowa-
li kaprowie polscy, kiórzy podjęli
walkę na polecenie króla polskiego,
atakując statki z zaopatrzeniem dla
zakonu.

-Bronisław Nownk

łoblężenie
Malborka
-współczesny
obraz
Kr4lsztofa
Izdebskiego
będący
odtworzeniem
zaginionego
obrazu
zXV,XVIw,,
znajdującego
się do
ostatniej
wojny
w Dworze
Artusa
w Gdańsku
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Bitwa pod 5 ąę,§* **gę*g aa

:Ę-_:==:::= końcem 146r roku sl,tuacja
_.:iJ=::' rvoj sk Zwlązku Pruskiego

=5l.' oraz l,spierających ich od-
ii-_:E€==J dzia]orv poiskich stawala się
krlĘ,czna. .Ąb1, uzdrowić sy.tuację ar-
mii polskiej, naleźało dokonać zmian
w niema1 rvszystkich aspektach jej
lun kcjonowa n ia: od finansorł ania.
poprzez uzbrojenie i wyszkolenie
żolrLierz1 oraz dowódców. po zmian;
w strategii i taktyce, W t;łn trudnlłn
momencie króI polski mianował na-
czelnym dowódcą sił polskich, czyli
najwyŻszl,rn hetmanem, Piotra Duni_
na z Prawkowic (obecnie Pratkowi-
ce). Podjego okiem rozpoczęła się
reforrna wojska. Norły podatek oraz
pomoc finansowa miast pruskich,
których mieszkańcy chcieli przyłą-
czenia do Polski, umożliwiły królowi
polskiem u zaciąg oddzialórł najem-
nych.

Taką atmię otrzJłnał Piotr Dunin
z początkiem t46zrokll. Na począt-
ku sierpnia zaatakował znienacka
miasteczko Rybaki nad Za]ewemWi-
ślan;..rn, a następnie zagroził oddzia-
lom wielkiego mistrza oblegając; m
Frombork, zmuszając je do odwrotu.
Wykorzystując zamieszanie w od-
dzialach przecirłłrika, Dunin uderzył
na Pomorze Gdańskie, niema] rv ca-
łości kontrolowane przez Klzr-żakórri
Dzięki ofuzlłnan;rn z Tczerrai Gdań-
ska posiłkom jego oddział. 1iczącr-
początkorvo nieco ponad rroo zbroj -

nych, powiększvł się do z Ę s, Jedno-
cześnie z Tonmia wpuszył1- posiłki
- 5oo zbrojnych pod wodząWojcie-
cha Górskiego. Celem Dunina bylo
najprawdopodobniej zdobycie Puc -

ka, ale jesienne szarugl oraz zńąza-
ne z nimi utrudnienia komunikacyj-

ne udaremniły ten zamiar. Hetman
skierowal więc swe siły na zachód, na
Lębork,

16 września 146z roku oddziały
Piotra Dunina rozłożyly się obozem
- na wzór obronnego taboru husy-
tów - na niewielkim wzgor^)przy
pólnocno-zachodnim brzegu jeziora
Rogoźnica, z km na wschód od wsi
Swiecino, w otwartym terenie oto-
czonym gęstym bukowym borem.
Tam też dogoniły je zaciężne oddzia-
ły wojsk zakonnych, zebrane z zalog
Nowego, Lęborka, Kiszewy, Gnierł,r_r,
Starogardu i Pucka. Wiedli je Fritz
von Raveneck oraz Kacper Nostitz,
obaj obok Bernarda Szumborskiego
uważani za najwybitniejszych do-
wódcólł krzyżackich w lej wojnie.

Siły zakonne liczyły blisko z,7 tys.
żolnierzy, w tym około 1,3 tys. żIe
uzbroj onych chłopów kaszubskich,
wcielon1 ch do wykon; uania prac
pomocniczych. Rozpoznawszy miej -

sce popasu przeciwnika Fritz von
Raveneck, podjąl dec; zję o unie-
możliwieniu odwrotu wojskom Du-
nina i zatarasowaniu wszystkich oko-
licznych przesiek, co w ciągu nocy
rłykonali Kaszubi. Pom_vlił się nato-
miast znacznie łl, ocenie liczebności
lvojsk polskich, zakładając zaperrr-re.
że od czasu ataku na Ri-baki nle
znlenlła sie, Irrlczasem \fspiel,aja
ce Pioil,a Dunina oddziałi- gdańskie
dortodzone przez Jana \ Iel,deburga
i \Iacieja Hagena sk]adał,r się z ok.
_1oo źolnierz.r piecholr zaciężnej.
3 oo jeźdźców, zoo preszych milicj an-
tów, sporego taboru oraz świetnie
znających teren wywiadowców
zwerbowanych wśród miejscołych
węglarzy.

Kr zy żacy, któr zy dotarli pod Świe -

cino od po}udniowego zachodu, obe-
szh w z dhtż z acho dniego brz egu błot-
nistejezioro Rogoźnica i rozbili obo-
zowisko ki]kaset mefoów od taborów
polskch. Oboz zoslal umocnion1 pa-
lisadą i przygotowany do obrony -
jak widac Fritz von Raveneck nie za-
niedbał niczego, co mogło łp§łrąć na
przebieg starcia, Wczesn}łrr rankiem
17 września 146z roku wojsko krzy-
żackie stanę}o naprzeciw obozowiska
polskiego. Uformowane bylo w szyk
wpikaj ący z nieskomplikowanej kon-
cepcjibitrły z przecirłnikiem -jak się
łydawało Fritzoui r.on Raveneck -
dużo mniej 1icznr-m; lv pierłvsz1,-m
szeregu cieżka jazda. której zadaniem
br,ło z3-'eL enie lub pl,z_vnajmnie j

zrriązarrie rr alką konnicy polskiej, w
&ugim zaś zaclężnal chłopska pie-
chota doltodzonaprzez Kacpra No-
stiŁa, przeznaczona do wa]ki z niedo-
bitkamijazdy oraz do ataku na ufor-
§,fikowaly oboz polski. Morale tej ar-
mii chyba nie było najlepsze, skoro
Nostiź tuż przedbitwą odebrał od za-
ciężnych przysięgę, że nie uciekną z
polawalki, a jeślibyto zrobili, powin-
ni rłrocić i oddać się do niewoli.

+Bitwa pod
świecinem
rycina
z kroniki
Marcina
Bielskiego

Arsenal rninionych wieków

MlcHAt MAcKlEWlcz
na Zachodżie [ufopy w omawianym
okresie preferolvano walkę wręcz,
Pnodowali w tym zwła§zcza Szwai-
6arży i niefilieccy lancknechci. Nasi
strzelcy, rekrutowani głównie ze Ślą-
zakóW i czechóW, dysponowali prze-

WażniĘ bronią mi0tającą zapewne
glównie kuszami. Łuki byĘ nczej
rzadkością. Świadczyć o tym może
choćby spis arsenału podkrakow-

skiego Kazimierza Z roku 1 390: spo-
czywało tam 71 kusz i tylko trzy lu-

ki. W Woinie 1454 - 1466 część
zbminych dysponowała już niewąt-
pliwie ręczną bronią pafną bo eho-
ciaż popisy (przeglądy) fot pieszych

potwierdzające używanie przez na-
izych zacię-lnych Ówego oięZa po-

chodzą z okresu o dziesięć lai póź-

niejszego, to wymieniana iest ona
np. w inwentarzacb polskich arsena-
łów miejskich, Wiemy też, że oddzia-
ly królewskie zaopatrywane były
w tę broń przez miasta Związku Pru-
skiegą m.in. Toruń i Gdańsk.
Ówczesne ,,karabiny" to hakownice

i rusznice. Pojawiły się w Europie

w pierwszej połowię XlV wieku, lch
lufy wykonywano poprzez od|ewa.

nie {materia,lem było żelazo lub
brąz) bądź też wykuwano, zwijając
na dfewnianym rdzeniu kłwałek bla- *

+Hakownice
zXV - XW
wielal

'r,,j ,-=: -.=oina trzynastoletnia sta-
nowi ważny etap w dzie-

'-_3:' 
:.? jach polskie|wojskowości.

W iej trakcie bowiem pierwszy raz
tak dużą rolę odegraĘ oddzialy zło-
żone z żołnierzy zaciężnych. Wśród
nich duża rola, ze względu na cha-
rakter prowadzonych walk (malo

starć W otwartym polu, za to liczne
0btężenla}, prypadla formacjom
pie§zym. W Króte§twie Polskim pie-

chota, wzotem husyckiej, niała zde-
cydowanie strzelczy charakter, zaś

ARCH]WUM .,MOWIA WIEKI,. MUZEUM wOJSKA l0LS(IEG0
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zaclęzny
kopijnik zakonu
w pełnej zbroi
ptytowej i hełmte
typukapaltn,
Uzbrojony
tv kopię i miecz.
koń w naczółku
i nakarczktl

, Arsenal minionych wieków
" chy, który następnie z8fzewano

i s-kuwanb. Wyiot zabezpieczano do-

datkowo pierścieniami. Długość tufy

hakownicy wynosiła 25 - 65 cm, ka-

liber 2 - 3 cm, na końcu komory
prochowej znajdował się otwór za-
pałowy, Osadzano ią na długim

drewnianym łożu, które od spodu
posiadało masywny hak. Hak ten

opierano o jakąś podstawę, np. cięż-

ką pawęż piechoty, występ muru lub

bok wozu taborowego, niwelując

w ten sposób siłę odrzutu, Ciężkie
hakownice obsługiwało dwóch ludzi,

ieden celował, a drugi odpalal ładu-
nek za pomocą lontu. Lżejsze

rusznice (zwane też piszczelami lub

kiiami) mialy mniejszy kaliber (1,5

- 2 cm), bardziei profilowane loże
i otwóiiapałow} i boku, Wydzłela-
jący się dym nie utrudniał wówczas

celowania. Nie posiadały także ha-

ka. ż czasem poiawiły §ię haczyko-

wate kurki. na których końcu

umieszczano rozżarzony węgielek
Iub lont; opuszczano 80 wpierw.
ręcznie, potem Za p0m0cą prymi-

tywnego spustu. Podczas walk
pod Chojnicami Polacy ustrzelili
z rusznicy krzyżackiego komtura

Człuchowa.
ówczesna broń palna była bardzo

zróżnicowana i nie może być oczy-

wiście mowy o jakiejkolwiek jej uni-

fikacii. Wytwarzaniem jej zajmowali
się ludwisarze, brązownicy. mie-

dziennicy oraz pitszkatze. Łoża pro-

dukowali szyftarze, a kule (kamien-

ne i żelazne) kowa|e i ludwisarze.

Proch strzelniczy do dział (bombard,

hufnic, tanśnic) składał się z saletry
(66,50 proc.) oraz węgla i siarki
(po 16,75 proc.), Proch do ręcznej

btoni palnei zawietał nieco więcej

siarki {większa wytuymalość luf)

i był granulowany, 0czywiście ręcz-

na bloń palna znajdowała się także
na wypo§ażeniu woj§k zakonu, np.

w przededniu woiny ila zamkil w T0-

runiu znajdowało się czternaście ha-

kownic na ołowiane kule, w Elblągu
zaś 59 ręcznych puszek (byly to
prawdopodobnie rusznice), W na-

srych zbioraeh muzealnych znaidują
5ię cztery oryginalne hakowniee

z XV wieku, jedna pochodzi ze Lwo-

wa, trzy inne natomiast z Biecza.

Ostonę dla strzelców stanowili żoł-

niene uzbtoleni w Wielkie tarcze-pa-

węźe, półzbroje plytowe. hełmy. broń

drzewcową w postaci bedyszy, ha-

labard, pik. WŚzyscy mieli-broii

sieczną - mieue. szable, tasaki.

Trzeba pamiętac, iż wiele ówcze-

FYsIINF{: MAFEK sZYSZK0



Zaciężny czeski
kusznik
w służbie króla
polskiego,
w kirysie
z czterofolaowym

hem
inaręczkami.
Kusza
z nacląglem
lewarowym,miecz
szwajcarski
ipawęż. W tle
wozy bojowe
taboru
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§nych lot miało mieszan]4 eharakter;.
tzn, składały się zarótłflł 1 pie{hot}Ą

jak i jeźdźców. Ówczesny kawaleny-
§ta kopiinik dyspanował iuż p€ł§ą

zbroją dytową - jeślio§yv{iście
pazwalały mu natofundu§ze * tuw.
białą Polerowana na bły§k, nb kryłą
się już pod żadną tuniką. Wydaje

§ię, ż€ w Psls€e w drugĘ poto-

wis XV wi€lil za §Br*wą§ą§iednich
Niemiec bardzo popularny był jel typ
żWany. g§tyfkim. Charaktery:awatt
§ię s\ła Zbr0ia bogaĘ arnam*tyką
i fantaayjnymi kształtami, *yła smu.
kla, miała kanciaste nafamienniki
i nałokice oraz długie nq§y płytł-

wych trzewikóu Kirys, nabiodrki,
nagolenice zdobiono promieniście

rozchOdzącymi się żlobkami. Często

dla kontrastu z idealną lśfiiącą §tatą
dodawano elementy z mł§iądzu,
6łowę chronił hełrn zwany §aładą.
Zaehadził on glęboko na twłrż i ua*,

opatrzony był e prrodu $ otwor}
wżroklwe, Jsd€n zakład platnerski
mógł w ciągu roku wyprodukować
okolo 50 pełnych zbroi plytowych.

Taka othrona kgsztowała minimum

tyle, łle bojowy rumak kopłnika (0k
czter§ch 8rzywien), Ten laś mu§iał
dźwigać naswym grzbiecie ciężal ]

około 130 kg,

0rygina|ne zbroje z interesującego

ila§ okre§[ nie zachouały się na pol
skich ziemiach, dlatego ni€O€nioną
pomocą są źródła ikonograficzne,
m.in. plyty nagrobne rycerzy. Bronią
zaczepną pozostaĘ tak jak w cza-

sach Grunwaldu, dluga, ciężka kopia
i miecz, Tareze w jeźdrie zarzucono
plawi§ zEpehie. Wa§a fałego rycer
skiego opaqądz&nia {broń plus
zbro|a) wyno§ila akoło 3§ Ę §za-
cuje §ię, że rd§lnośti pmdukeyjne

królestwa wynosiły rocznie 64S0
mieczy, 2400 kusz, 2200 pelnych

zbroi ptytł,Nych. Naiwięk§ryrn
ośrodkiem zbroienioryym był Kra-

ków Armia naya zac9ta równi*Ł
za przykładem czeskim (i znowu ci
husyci;.,); tłykonystyvać bojowo ta-
bor, jak thoćĘ pod Świecinem. .led"
Rak:plawdziwe mistrzostwo w ope.
rowaniubką ruchomą twierdzą zbu-
dowalą r wozów płłąezanych lań:
euchami tg dopisĘ Wiek XVl
(0bertyn}, a zwhsżeza XVll.
Waftg kilka zdań pcśwlęeić ówcz§-
snej morskie| technice wojennej,

wszakdziałania na wodach * §zcz€-
gólnie śródlądowych, w dolnym bie-
gu Wi§ły - byty,w traktie wojny

trzynasioletnĘ niezwykle istoine,
aJedmz naJwiękzych bitewk*n- t
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Bitwa pod §zz;i**głę*łę z

* piotr Dunin także wyprowadził
swoje wojsko na przedpole obozu,
pozostawiając w taborze tylko gdań-
ską miJicję. I on w pierwsz}.m szere-
gu ustawił kawalerię, w tlłn rrz cięż-
kozbrojnych kopijników dowodzo-
nych przez rotmistrza Pawła Jasień-
skiego. Za kawalerią stanęła piechota
zaciężna, a także ukryly ptzed ocza-
mi przecirł,nika duży oddział kuszni-
ków na lerłTm skrzydle, Takie usta-
wienie dowodzi, żeDlrinz góry za-
kładał, iż jazda polska może nie ty-
tr zymać W zy żackiego uderz enia.

Fritz von Raveneck musiał być
mocno zaskoczony, przekonując się
nagle, że sĘjazdy polskiej są niewie-
Ie mniejsze od konnicy krzyżackiej.
O liczebności polskiej piechoĘ miał
się dopiero przekonać. Na zmianę
formacji nie było już jednak czasu,
tym bardziej że ciężkalazda Jasień-
skiego uderzyła pier-wsza na hufiec
czelny, rozbijając jego szyk i zmusza-
jąc do rłycofania się. Wówczas nastą-
pił frontalny atak pozostaiej jazdy
krzyżackiej. Starcie trwało do połu-
dnia, kiedyto bitw-ę przerwano, da-
jąc - sredniowiecznym zwyczajem

- odpocząć koniom i ludziom. Gdy
największy slcwar ustąlił, bitwa roz-
gorzała na nowo. Wydaje się, że Fritz
von Raveneck postanowił pierw-
szym atakiem przełamać polskie szy-
ki, a Piotr Dunin przewidzial taki
przebieg rłypadków; bo pod wpły-
wem krzyżackiego uderzenia od-
dziĄ jazdy polskiej cofnęĘ się gwał-
townie, odsłaniając cel stojącym na
lerłlłn slczydle kusznikom, Ci zasy-
pali krzyżackich j eźdźców gradem
behów miotanych z bliskiej odległo-
ści. Efekt był porażający: natarcie
wojsk zakorrnych się załamało, a cięż-
kozbrojna jazda bezładnie rvycofy-

wała się w stronę własnego obozowi-
ska.

Niezmordowany Fritz von Rave-
neck,mimo odniesionej rany akĘw-
nie przeciwdziałał panice, zbierając
wokół siebie zdoinych do walki
jeźdźców do kontrataku. Szarża, kto-
rą poprowadziJ. była ostab-Lią w jego
życiu: zginął wraz z większością pod-
komendnych. Stracili życie także
dwaj jego rotmistrzowie Sack i Re-
itenbach. Pozostali naĘchmiast się
rozpierzchli, ucieĘąc z pola waiki i
pozostawiając na pastlvę losu ufor§-
fikowany obóz oraz znajdującą się w
nim piechotę.

Ta, mając na wyposażeniu 15

bombard i kusze, ani myślała składać
broń. Ciężko rarrny w rękę w starciu
z jazdązakonną Piotr Dunin nakazał
naĘchmiastowe uderzenie na tabor,
Ten atak rychlo załamal się z ciężki-
mi stratami. Polski głołT rodowodzą-
c1,- został ranny w udo pociskiem z
bombardy. Dopiero ciężkozbrojna
jazda Pawła Jasieńskiego naglą szar-
żąprzedarła się przez palisadę, Roz-
począł się pogrom krzyżackiej pie-
choty. Część obrońców wymknęła
się poza forly{ikacje. usilując uciec
brzegiem jeziora, co okazało się tra-
giczną pomyłką - większość z nich
potonęła w bagnie lub zginęła w wal-
ce z gdńskąpiechotą, reszta oddała
się do ńewoli.

Z pola walkivrlmknęli się jeźdź-
cy krzyżaccy oraz nieliczni piechu-
rzy. Teren wokół pola bitwy był bar-
dzo nierówny, pocięty jarami o stro-
mych zboczach. Do tego padające od
dłuższego czasu ulewne deszcze
spowodowały, że grunt był podmo-
Ę i śtiski, co także mocno utnrdnia-
lo poruszanie się. Ucieczka przesie-
kami nie by}a możliwa, bo te zostały

uprzednio zablokowane zawaliska-
mi. Przy jednej z takich zapor poddał
się do niewoli cały uciekający hufiec
krzyżacki. W rezultacie większość
niedobitków została schwltarra lub
zginęla. Zapewne wlaśnie w pogoni
za uciekającymi Krzyżakami jazda
polska natknęla się na nadciągające
hufce pomorskie podwodząks. Ery-
ka 1I słupskiego. Po krótkim starciu
straży przedniej z Polakami książę
nakazał odwrot. W jego interesie le-
żało wspieranie zurycięzcy, nie zaś
pokonanego.

Po stronie krzyżackiej w bitwie
poległo ok. rooo żołnierzy, łv§łrt 25o

rycerzy.Z dowodców ocalał tylko ko-
mendant Chojnic Kacper Nostitz,
który umknął z pola walki, widząc
niepowodzenie von Ravenecka,
Stra§ rr.ojsk Dunina to roo zabitych
i r5o ciężko rarrrrych. Zginął m.in. do-
wodzący gdańszczanami Maciej Ha-
gen, a także rycerz polski Hektor
Chodorowski. W zdobytym obozie
Polacy zagamęli zoo wozów z ładun-
kiem. l5 bombard i inne wlposaże-
nie. Według Jana Długosza, którego
bratanek Janusz wyróżnił się w tej
bitwie i niewątpliwie wielokrotnie o
niej później rozprawiał, do niewoli
polskiei dostało się 6oo żołnierzy, in-
ne źródła natomiast wspominają o
7o rycerzach krzyżackich. Ciało Frit-
za von Ravenecka przetransporto-
wano do Pucka, lecz później ponoć
pochowano je w kościele w pobli-
skim Zarnowcu. Pozostałych pole-
gĘch pogrzebano na pobojowisku.
Lokalna tradycjajako miejsce ich po-
chówku wskazuje głaz narzutowy
zwanyBożą Stópka. gdzie przez wie-
ki odprawiano msze za dusze tych,
którzy zginęli.

-Bronisław Nowak
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Irb skakrz!źackie

1łb;ikapolskie

FAzAl
Bitwa Iozpoczęła Się pIZełamująCym
udeżeniem jazdy polskiej, które
Zmusi}o Klzyżaków do cofnięcia Się.
Ich kontrudrzenie zepchnęło polską
jazdę, ale odSłoniło prawe skrzydlo
w0jsk Zakonu na które uderzyła
polska pieChota [1] mieSzając Szyki
wro8a.

FAZA ll

do kallikowa

i+krytyczny moment boju

SWlEclNo

Część jazdy krzyżackiej uderzyla na
po]Ski tabor, a]e nalarcje Lo nje pOWio-
dło Się. Ponowny, atakpolskiej jażdy
i pie choty rozproS zyŁ Klzyżaków
zmuszając ich do ucieCzki. KDńcowym
etapem bitwv było Uderzenie na pie
Chotę klzyżaCką i Zdobycie ich taboru
t2].

WojSko polskie pod dowództwem
Piotra Dunina:
2000jaZdy i pieChoty.
Siły krzyżackie pod wpólnym
dowództwem Fritza von Bavenecka
i Kacpra Nositza:
2700jazdyi piechoty.

Lecz oto drzewcem raniony przez
polskiego rycerza Fritz von Rave-
neck runął z siodła na ziemię. Za-
chwiała się od tego widoku krzyżac-
ka kolumna. 0krzyk zuchwały wyda-
li Polacy. Natarli ze wszystkiej swej
mocy. Nie schodząc z placu boju,
gdyż niemal potrójna przewaga
podporę jej i silę dawala, bronila się
piechota pod Nostitzem. Lecz już
w niej nie było potęgi zaczepnei. Ze-
pchnąwszy z czołowego przedboju

zakonnych rycerzy i w błoto ich we-
gnawszy głębokie, konnica Polaków
nowym się poniosła natarciem. Sfor-
mowana przez Dunina piechota

uderzyla z dwu skrzydel, od jezio-
rzysk i lasów
Wdzierała się w wylamane otwory
Zdwojonym i zgęszczonym szere-
giem, wciąż wzmacnianym przez

wodza, popychała przed sobą na-
jemnych. Aż wojsko Nostitzowe
zmieszalo się w swym sercu, leni-
wiej odbijało uderzenie, unikało na-
paści i cofać się zaczęło. Podźwi-
gnął się z ziemi Fritz Von Raveneck,
zatrzymał wokól siebie piechotę i

jazdę, jął zagrzewać do walki. Jesz-
cze raz zastawil się obronnie. Usilo-
wał uderzyć. 0bskoczony przez pol-

skich żołnierzy, zarąbany straszliwy-

mi ciosami, broniąc się do ostatka
Fritz mężnie dal gardlo.

Wówczas najemnicza piechota, nie
mogąc strzymać uderzeń ani szukać
ratunku w ucieczce, cofała się z
resztą jeźdźców poza okop i za czę-
stokoły. Tu wśród wozów sczepio-
nych,zza paliud broniła się jeszcze.

Wówczas narozkaz polskiego het-

mana natarczywie uderzono w obo-
zy. Padały konić rażone spoil kolas
i w ciasnocie przesmyków ptzygnia-

taĘ rycerzy. Jeźdżcy strąceni na zie-
mię wyrywali stopy ze strzemion
i stawali w szeregu ciągnącej piecho-

ty. Obalano na ziemię koły w żelazo

okute i wdzierano się w obóz. Tam
jeszcze bitwa zawrzala, gdy wózzdo-
bywano po wozie. Biegnąc uliczkami

wśród kolas, wypędzano piechotę

krzyżacką na zewnątrz, wtrącano ią
w fale Jeziora Świecińskiego, w błota
grząskie, w topiele bajora.

Rycerze zakonni, postrzegłszy, iż

wódz ich nie żyje, a obóz jest w rę-

ku Polaków, nie chcąc slowa danego

odmienić, iż z placu boju nie ujdą,
woleli rzucić miecz pod nogi zwy-

cięzców niż się ucieczką ratować,

W niewolę zostali zabrani.

stelan Zeromsh,,W]atr od morza .

Z rozdzialu,,Bitwa pod sMecrnem
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1l,;-.::Ę itwa pod Świecinem była
:];i:;jłi przełomoilTTn momentem w
i:j::;.::'ś wojnie. Klęska poważnie os}a-

bila siły krzyżackie. W 1463 roku
Piotr Dunin skierował swoje oddzia-
}y zaciężnych pod Gniew, pozostają-
cy w rękach krzyżackich. Próba od-
b]okowania zamkl pr zez oddzia}y
krzyżackie Bernarda S zumborskie-
go i Henryka von Plauena oraz floryl-
1ę rzeczną dowodzoną przez wielkie-
go mistrza się nie powiodła. Ludwik
von Erlichshausen chciał przetrans-
portować silny oddział zaciężnych
drogą wodną z Króiewca na Zułarły,
Po połączeniu z wojskami Szumbor-
skiego i Plauena mieli uderzyć na Po-
laków oblegających Gniew. Ze wzglę-
du na zablokowanie odnóg Wisły w
rejonie Elbląga palami i ro galerami
fl oĘlla wielkiego mistrza musiała za-
wrócić na Zalew Wiślany. Statki pod
dowództwem zaprawionych w bo-
jach gdańskich kaprów Wincentego
Stolle i Jakuba Vochsa, posiłkowane
przez galary elbląskie i wojsko kró-
lewskie, ruszyły w pościg za ucieka-
jącym nieprzfiacielem. Do potyczki
doszło pomiędzy Kamionkiem Wiel-
kim a Suchaczem w Zatoce Sńeżej,
Flota polska w sile 3o statków starła
się zliczącą 44 okręty flotą zakonną,
Krzyżacy lważali, że nłycięstwo za-

Wojna trzynastoletnia
l454- 1466
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pewni im przewaga liczebna i jako-

Ściowa ich okrętów. Zńązkowc1- jed-

nak rłykorzystali e]ement zaskocze-
nia i zepchnęli Krzyżakówna p|lkie
wody zatoki. Abordażem zdoblłl,a-
no kolejne jednostki krzyżackie.
W ręce polskie dostalo się ok. 5oo
jeńców ale wielki mistrz zdołał zbiec
do Krolewca.

Na wieść o przegTanej większość
zaciężnych z oddziałów Szumbor-
skiego i Plauena odmówiła dalszej
walki i porzucita krzyżacką służbę.
Sam Szumborski podpisał w grud-
li:u 1,463 roku rozejm z Polską, za-
trzpnując w swoich rękach, §,tułem
zastarł,u na nie zapłacony przezkrzy-
żakow żołd, Chełmno, Starogard i
Brodnicę. r stycznia 1464 roku skapi
tulował też Gnie\M.

Przez następne dwa iata dzia]ania
zbrojne ograniczały się do likwido-
wania krzyżackich punktów oporu
w zamkach i miastach pomorza
Gdańskiego, PowiśIa i Warmii. Spn-
boliczny koniec tych zmagań wyzna-
czyło zdobycie Chojnic z8 września
r466 roku. Historia zatoczyła koło -
po r3 iatach wojny miejsce, od ktore-
go zaczęły się polskie niepowodze-
nia, znalazło się w rękach naszego
wodza Piotra Dunina.

Zdobycie Chojnic zakończyło
działanie wojenne. Obie strony nie
były zdolne do kontyrruowania wa]-
ki. Długotrwała wojna prowadzona
głównie przez wojska najemne ogo-
łocila skarb KróIestłva Polskiego i za-

soby bogatych miast pruskich. Sy-
tuacj a finansowa wielkiego mistrza
byłajeszcze gorsza. To spowodowa-
ło, że 8 września 1,466 roku w Toru-

Wornie 6

niu rozpoczęly się rokowania poko-
jowe, Pośredniczył w nich legat pa-
pieski. Upadek Chojnic spowodowal
szybką rezygnację Krzyżakow z po-
ważniejszych żądań terytorialnych.

t o pazdziernika do Torunia przy-
był rł,ielki mistrz Ludwik von Erlichs-
hausen. W ciągu tygodnia uzgodnio-
no tekst traktatu. Jego uroczyste za-
przysiężenie odbylo się l9 paździer-
nika 1466 roku w toruńskim Dworze
Artusa. Wielki mistrz przywitał na
klęczkach króla polskiego, a następ-
nie odcz}tano tekst traktatu. Następ-
nie klo] Kazimierz Jagiellończyk zło-
ż1 1 na ręce legata przysięgę. To samo,
klęcząc, uczynil wielki mistrz. Akta
zostałl- opieczętowane i podpisane
przez 1egata i notariuszy. Uroczystość
zakończl-ła się odśpiewaniem Te

Deum rv toruńskim kościeie mariac-
kim. nabożeńsllrem odprawion1 m

przez legata i ucztą, którą uydał krol
polski w Ratuszu Staromiejskim.

W wyniku traktatu, ktory prze-
szedł do historiijako drugi pokój to-
nrński, do Po]skirrócila ziemia cheł-
mńska i micha]orvska, królestwo pol-

skie uzyska1o też Pomorze Gdańskie
i Warmię (teryloria biskupstwa \Mar-

mńskiego) oraz część Powiśla wraz z

Elblągiem, Ma]borkiem i Sztumem.
Obszar ten nazywano od tej pory
prusami królewskimi, w odróżnieniu
od części Prus, która pozostała pod
r ządari Kr zy żal<ow. Każ dy nowo lł1,
brany wielki mistrz miał w ciągu
6 miesięcy od obioru zlożyć królowi
polskiemu przysięgę wiern ości. Sta-

wał się on więc lenrrikiem królów pol-
skich, zobowiązanrrn do uczestnic-
twa w radzie kolonnej.-Wielki mistrz
musia} też udzielać Polsce pomocy
zbloj nei i konsultowac pocz1 nania
dlplonaq czne z królempolskim.

\\'ojna tf z}rrastoletnia zakończy -

ła się zrrr cięstwem Polski. Najważ-
niej szl-m osiągnięciem kró]a Kazi-
nrielza Jagellończyka była likwida-
cja zakonu iako liczącego się prze-
cirr-nika politycznego oraz utoro-
lvanie kupcom i towarom polskim
swobodnego dostępu do wielkiego
portu balĘckiego, jakim był Gdańsk.
Miasto to rozkwitło pod rządami pol-
skimi, stając się jednl. n z najważniej-
szych pońow Europy. Wisłą dociera-
ły tu najważniejsze polskie towary
eksportowe - przede wszystkim
zboże, którego eksport zapewnił
Krolestu,r-r Polskiemu dobroblt i sta-

bilizację polityczną w kolejnl,m, szes-

nastym stu]eciu. Sukces militarny,
osiągrrięty po trwających pół wieku
zmaganiachzzakonem, stał się pod-
sta.ń ą pom) ślnego rozrr oju gospo-
darczego państwa Jagiellonów w
drugiej po}owie XV i w XVI wieku.

-Krzysztof Mikulski
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Ę=#€{§dowalki
tsJźś:.=:.. la n-cerstrra rr,ezwanego kró-
ii€ :j.: lerl,srimrozkazemnapospo-
-j5;;Ęż:: Iite ruszenie bardzo często
była to jedlła okazja, aby schłlycić
mlecz ri dion. Brał cwiczenia w wo-
jennrrn rzemioś]e i doświadczenia
na polu rr alki przynosiły opłakane
skutki. Do tego żołnierz był niekar-
ny i 1anl o rrpadał w panikę. Klęska
pod Chojnicami odsłoniła wszystkie
wad1, pospolitego ruszenia, Stalo się
jasne. że taką silą zbrojną nie da się
wlgr:ać ltojn1,-z zakonem. Mimo opo-
ru otoczenia król Kazimierz Jagiel-
lończl-k podjąl decyzję, aby ciężar
wa]ki rt Prrrsach spadł na zawodow-
córl - płatne, zaciężne wojsko.
Pienrsi zacięźni pojawili się późną
jesienia r454 roku. Dopierojednak
od końca 146r roku stali się onigłów-
ną silą zbrojną Korony. Bitwa
pod Srriecinem jest najlepszym do-
u,odem ich wartości na polu bitrły.
\\'śród zaciężnych walczących w woj-
nie trzlnastoletniej przeważali Czesi
151ąZac}-.

Zaciężny dn,,kup ował" z arówno
lc,ó] (zaciężni królewscy), jak i miasta
Zlriązku Pruski ego (zacię żni zw iąz -

kowi). Na czele jednostki zaciężnych,
czyli roty, liczącej od roo do zoo lu-
dzi, sta} rotmistrz. To on prowadził
zaciąg do swego oddziału na podsta-
wie opatrzonego pieczęcią krolew-
ską tzrr,. listu przl,powiedniego (za-

ciężne go). Dokulent określał wieI-
kość rot1. lq sokość żołdu oraz re-
guiorr.al zasad1 służb1l Grtarancj4
wiemości naj emnikót, byla brzęczą-
ca moneta - jeśli brakowało gotowki
na wlpła§, najemni bez skr. rpułólv
porzucali pracodawcę i szukali no-
wego. \ajczęściej był to dotychcza-
sowy- przeciwnik. Gorzej, gdy najem-
niry zaczlłraii sami egzekwować za-
ległą zapłatę, rabując miejscową lud-
nośc. Z uslug płatnego źołnierza
chętnie korzystali rotrrież Krzyżacy,
Zmusila ich do tego niewielka liczba
braci, ktorzy wcześniej stanowili

o potędze państwa zakonnego
(ok, r4lo roku było ich zaled-
wie ąoo).

Utrz),.manie armii zaciężnych by-
ło ogromnie kosztowne. Co gorsza,
skarb króIewski świecił pustkami.
Praktycznie przez cały okres staro-
polski król dysponował nieliczn}łni
stał),mi źrodłami dochodu, ktore po-
zwalaĘby mu utr4łnać p§,nność fi-
nansową i planować rłydatki, Docho-
dy te były fies^ąstosunkowo nie-
wielkie. Dlatego też polski monarcha
stale ,,siedział w kieszeni" swych
poddanych. Pożyczał przede wszyst-
kim pod zastaw ziemi, która do nie-
go należała. Kiedy jednak Kazirierz
Jagiellończyk podczas wojny trzl,na-
stoletniej zdecydowal oprzeć się
na naiemnikach, zrłykłe łatanie dziur
w króIewskim budżecie już nie w1 -

starczało. Trzeba by}o sięgnąć
po środki nadzwyczajne.

Wykorzystując swój autorytet,
krói przepchnął na sejmie piotrkow-
skim w czer-wcu 1455 roku specjalne
podatki na potrzeby wojenne. A po-
nieważ zbieranie pieniędzy szło leni-
u.ie, Kazimierz w połoł,ie lipca 1455

roku rłTstosował dramatyczny apel
do biskupów o wlpożyczenie sreber
kościelnychjako zastauT r pod nowe
pożyczki, Nie zabiegał o cenniejsze
Żłoto, ponieważ przedmio§ złote lub
pozłacane były niezbędne do spra-
wowania liturgii. Większość bisku-
pów wydało swe srebra, pod warun-
kiem że zoslaną zwrócone w ciągu
czterech lat. Pomocy odmówił jedy-
nie biskup krakowski Tomasz Strzę-
piński. Zebrane kosztowności przy-
dały się lcólowina zaciągwojski czę-

ściową spłatę wcześniejszych zobo-
wiązań. Po raz wtóry król zaczął
gromadzić gotówkę, kiedy nieopła-
Óani najemnicy Wzyżaccy z Oldrzy-
chem Czerwonkąna czele złożylimu
wielce kuszącą propozycję. Zapro-
ponowali, że rłydadzą w polskie ręce
Żakonne zamki, których strzegli,

(w §,rn Malbork) za 4oo tys. zł,By ze-

brać tę astronomiczną sumę, krol
ponownie udał się ,,po prośbie", Jak
pisze Jan Długosz, z płaczem prosił
kanoników krakowskich o wydanie
srebra. Ęm razem biskup się ugiął.
Monarcha sięgnął też głęboko
do swej kieszeni. Klejnoty będące
pn rvamą wlasnością domu panują-
cego zastalviono 1ub sprzedano.
W }aolewskim skarbcu zostały §lko
sprzęty niezbędne do koronacji oraz
nieliczne pamiątki rodzinne (m,in.

fragment sukni królowej Jadwigi
i miecze grunwaldzkie). Lwią część
sumy wykupu uyłożyły jednak mia-
sta pomorskie. W końcu lipca r456
roku zawarto układ z Czerwonką
- zgodziłsię on wydać zr zamków
za ą36 tys. zł (w t}ryn 1oo tys. W towa-
rach), Teraz łzy w oczach miał wielki
mistrz zakonu, którego wywieżli
z Malborka spłaceni przez Kazimie-
rza zaciężni... Wojna polsko-krzyżac-
ka była w dużlT n stopniu wojną eko-
nomiczną. l tę wojnę na wyczerpanie
słabszy gospodarczo zakon musiał
przegrać. -RafałJaworski

łRycerze z xv
wteku na obra,
zie,,Nawróce,
nie św.Pawła",
kwatera z
,,ĘpĘkuŚwię-
tej Trójcy" w ka-
tedrze wawel-
skiej

ł szeląg toruń-
ski kazimierza
Jaoiellończyka

W
ffi

(,

Za sluszne i sprawiedliwe wynaBrodzenie",

List przypowiedni Kazimierza
Jagiellończyka z'l47 1 roku:

Kazimierz, z Boźej taski król polski, wielki książę

litewski, ruski, pruski, itd,, pan i dziedzic, itd.

Zawiadamiamy treścią niniejszeB0 pisma

wszystkich, których należy, źe przyjęliśmy od dnia

dzisiejszego na ieden kwartal do służby

jako żolnierzy zaciężnych szlachetnych Mikołaja

Brożynę Krauszka i Piotra Wszonowskiego,

rotmistrzóW, z ich towarzyszami, a mianowicie

siedemdziesięciu czterech pieszych i ośmiu

jezdnych, przyrzekając im i ich towarzyszom

wypłacić za ten kwartał na każdego konia

pó dziesięć florenów węgierskich, a na każdego

pieszego po pięć florenów również węgierskich.

Zaręczimy im ponadto, że za niewolę lub szkody

poniesione W naszej służbie otrzymają słuszne

i sprawiedliwe wynagrodzenie, co słowem naszym

królewskim obiecuiemy zapłacić im samym i ich

towarzyszom. W wypadku zaś, gdybyśmy

DowvżŚzvch warunków nie wypełnili, wówczas

bęOÓ mióli pełną możliwość zażądać tego od nas

oraz 0dmówić nam pełnienia slużby według
, obyczaju żołnierzy zaciężnych. Na dowód tego

pieczęć nasza zostala wyciśnięta. Dane w

Krakowie w poniedziałek, w oktawie

Wniebowzięcia Maryi Panny [19 sierpnia - R,J.],

Roku Pańskiego tysiąc czterysta

siedemdziesiątego pierwszego.
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€Ę,*rreęc* zdobyczJagiellonów

+Mikolaj
Kopernik,
rycinazXV
wieku.
Obokherb
kapituly
warmińskiej

;iĘ lut azwa tej położonej na pół-
i§ffi nocnym wschodzie dzisiej-
*E '1iFE szej Polski krainy pochodzi,

jak chce dawniejsza ]iteratura, od
plemienia Warmów. Współcześniejsi
badacze zwracają uwagę, że istniało
pruskie słowo,,wormyan", oznacza-
jące czerwoną ziemię, które także
mogło dać początek nazwie. Teryto-
rium zamieszkiwane przez pruskich
Wanrrów leża]o nad Za]ewem Wiś]a-
nl,m i sięgało od Branielya do Lidz-
barka Warrnńskiego. Dzisiej sza \Uar-
mia odpowiada dawn}.rn dominiom
biskupa walrnńskiego i przypo mil a
n ieregrrJamy trójkąt. k torego grani ce
wyznaczają miejscowości: From-
bork, Braniewo, Reszel, Biskupiec,
Giefuzwaldi Ometa. Historyczna die-
cezj a warmńska była znacznie więk-
sza - sięgała po Wie]kie Jeziora Ma-
zurskie na wschodzie i Pregołę na
północy.

Podbój War nii przez zakonbzy-
żacl<srozpoczą} się w latach trzydzte-
stych XIII wieku. W tz43 rokll
powstała diecezja warmińska pod-
porządkowana arcybiskupstwu ry-
skiemu. Organizuj ąc hierarchię ko-
ścielną. Wzyżacy opierali się na wzo-
rach z Rzeszy. Tam zaś biskupom
przysługiwało dominium (władza

świecka na określonl.łn terltorium).
W przypadku Warmii by}a to trzecia
część diecezji. Biskupi byli traktowa-
ńprzez cesarzy jakksiążęta i zacho-
wali ten statusjeszcze w czasach no-
woż;,,tnych. Mieli prawo posiadania
własnych wojsk i urzędników, bicia
monery. Sprawowali także najwyższą
władzę sądorłniczą. Z dominiów bi-
skupich wydzielono liemie zarzą-
dzane przez kapitułę rł,armińską.
którą utrvorzrł rr rz6o roku biskup
,Ąrrzelm. Siedzibą kapituł_r- b11o po-
czątkorvo Branierto, a następnie
Frombork.
samodzielnosc biskupórł rr armiń -

skich była soiąw okuKrzyżakórł; NIl-
mo zatargów w czasie wielkiej rtoj -

ny polsko-krzyżackiej (r4o9 - 1-41-1)

Warmia wystawila lrz; chol,ąglr ie.
§siąc poddanych biskupa.,vspoma-
gaJo wielkiego mislrza rl bir\^ie grun-
waldzkiej.

W przededniu wojny trzynasto-
Ietniej na warmińskiej stolicy bisku-
piej zasiadał niechętny Pol"sce Fran-
ciszek Kuhschmalz. Po wybuchu
wojny wyjechał do Wrocłarvia i jako
jedlłry z biskupów pruskich nie zło-
żył hołdu Kazimierzowi Jagiellończy-
kowi. Króla polskiego poparły za to
warm ińskie stany. które wyporł ie-

działy posłuszeństwo namiestnikowi
biskupa. W 1455 rokuKrzyżary obsa-
dzili warmińskie zamki, co ostudzilo
propolskie nastroje ludności. Wkrót-
ce łybuchł też konflikt o obsadę bi-
skupstwa. Biskupem miał zostać dy-
plomata papieski Eneasz Sylwiusz
Piccolomini, ale objęcie diecezji
uniemożliwił mu najpiei"w Kazimierz
Jagiellończyk, a później wybór na
papieża. Już jako Pius II Piccolomini
wskazał surego następcę w warmiń-
skiej katedrze Pawła Legendorfa.

Nowy biskup przejął diecezję w
trudnym momencie: trwała wojna,
kapituła była podzie]ona, część do-
minium zajęli Krzyżacy a stany opo-
wiadały się po stronie Poiski. Chcąc
uchronić Warmię od spustoszeń,
biskup 1awirował między walczący-
mi stronami. Początkowo wspierał
Krzyżakórv, ale gdy wojenna karta
odwrócila się na korzyść Po]ski,
poparł Kazimierza Jagie1lończyka.
Po drrrgimpokoju toruńskimw 1466
roku Warmia - terltorium pod opie-
ką króIa polskiego, stała się de facto
częścią Korony.

Mimo to biskupi warmińscy na-
dal balansowali między Polską a za-
konem. Kazimierz Jagiellończl.k nie
zgodził się, aby rłybrany przez kapi-
tułę Mikołaj Tungen objął godność
biskupią. Spór przerodził się w tzw.
wojnę księżą (tąl8 - 1479), w której
elekta wspierali przeciwko kró]orł,i
polskiemu Krzyżacy oraz władca
Węgier Maciej Konł,in. O statecznie
Tungen został biskupem warmiń-
skrm, choć musiał się ukorzyć przed
monarcha, \\' .zasje oslat niej wojn)
polsko-}c-zr żackiej (r5r9 - 1,521,) ow-
czesnr biskup Fabian Luzjański zaj{
drtuznaczne stanowisko, paktując z
łrjelkim mistrzem. Zakończyło się to
spustoszeniem diecezji.

Likwidacja zakonu i uspokojenie
sltuacji politycznej umożliwiły roz-
rł ój gospodarczy i kulturalny regionu.
Godność bisk-upów wairnńskich pia-
stowali najłybitrriejsi przedstawicie-
le polskiego renesansu: Jan Danty-
szek, Stanisław Hozjusz i Marcin Kro-
mer. Na Warmii pracował też
naukowo kanonik Mikołaj Kopernik,
odpowiedzialny za gospodarkę
diecezji. Bogate biskupstwo by}o też
lakomyrn kąskiem dla przedstawicie-
li Szlach§,, mie s zczaistyv a or az człon _
ków rodzin królewskich. Dlatego bi-
skupami warmińskimi byli później
Andrzej Batory i Jan Olbracht Waza.

-Marcin Hlebionek

[Ę *hrv=la clęle i:*iEl*E=+ ,j ąiłjj= ?.J*,1!ńefir:EĘ ARCHIWUM ,,MÓwiĄ wtEKf



łosoby dramatu;

fu ByłsynemKrystyna
ze Skrzyńska, Prawkowic i Śmilowa

rodzony ok.
1415 roku, pochodził
ze starego rycerskiego
rodu tabędziów.

PloTR DUNlN z PRAWKowlc

grabią krakowskim i marszalkiem na-
dwornym. Ta ostatnia godność wią-
zała się z objęciem dowództwa
nad chorągwiami dworskimi. W tym
charakterze towarzyszył królowi
w wyprawie do Prus. Otrzymał wów-
czas urząd podkomorzego undo-
mierskiego.
Piotr Dunin był naczelnym dowódcą
wojsk królewskich w wojnie trzyna-
stoletniej. Jego taIent taktyczny
i konsekwencja, z jaką dążyl do od-
cięcia zakonu od pozyskiwania posił-

ków z Niemiec, niewątpliwie przyczy-
nily się do zwycięstwa Polski.
Triumfował w bitwie pod Świecinem,
zdobył Gniew i Chojnice. Był wodzem
o dużym autorytecie, ale też człowie-
kiem bezwzględnym, twardą ręką
utrzymując dyscyplinę w swych od-
dzialach zaciężnych. Kiedy po zajęciu
miasta Rybaki na Sambii wybuchł za-
targ o podział łupów, rozkazał spalić
miasto, likwidując przedmiot sporu.
W 1472 roku towarzyszył królewi-

czowi Kazimierzowi w nieudanej
wyprawie po tron węgierski,
aw 1477 roku dowodził wojskami
polskimi podczas Uw. wojny popiej

z biskupem warmińskim Mikołajem
Tungenem. Do końca życia pozostał
zaufanym doradcą króla Kazimierza
Jagiellończyka i jego przedstawicie-
lem w prusach królewskich. wbrew
miejscowei szlachcie został miano-
wany w 1478 roku starostą malbor-
skim, zarządcą najbogatszej kró-
lewszczyzny w Polsce. Dał się tu po-

znać jako sprawny i sprawiedliwy d|a
poddanych administrator. W 147B
roku został kasztelanem

sieradzkim, a pod koniec życia w
1484 roku powierzono mu urząd wo-
jewody brzesko-kujawskiego. Wybit-
ny historyk Karol Górski scharaktery-
zował jego sylwetkę bardzo wyrazi-
ście: ,,Strzegł pilnie praw monarchy,
poddanych nie uciskał. Byl dobrym
Wodzem i tęgim administrarorr!." 

i.^.

+Łabędź - herb Piotra
Duniną

0raz bratankiem podkanclerzego ko-

ronnego Dominika ze Skrzyńska,
zwanego Doninem. To wlaśnie po tym
wspólpracującym z królem duchow-
nym ród przyjął przydomek Donin lub
Dunin. Po ojcu Piotr odziedziczył
Prawkowice i Śmiłów otrzymal też
Morawiany. Karierę wojskową zacząl
dość późno, bo dopiero w 1455 roku,

kiedy jako dworzanin królewski wziął
udział w wyprawie na Łasin.
Nie wiadomo, gdzie spędził młodość,
wydaje się jednak, że musiał pobie-

rać nauki poza granicami kraju,
ewentualnie brał udział w zagranicz-
nych wojnach, skoro posiadl tak wy-
sokie umiejętności taktyczne, W
1456 roku został wojskim większym
sieradzkim, a trzy lata później bur-

ochodził z Moraw, byl synem
mincerza Królestwa Czeskiego
Mikesza Divoczka z Cimburka.

Był właścicielem Nowego Hradca
i Szumperka na Morawach, jednym

z najwybitniejszych dowódców
w slużbie zakonu krzyżackiego okre-
su wojny trzynastoletniej,
W bitwie pod Chojnicami (1454) po-

bil licznie|sze wojska Kazimierza Ja-
giellończyka. Później zajął Chełmno,

BERNARD SZUMBORSKl

gdzie kazał poćwiańować soĘsa.
Zdobył też inne miasta na Pomorzu
i w ziemi chełmińskiej. Oparl mu się
w 1458 roku Toruń, Był starostą
Chełmna, komendantem Brodnicy
i Starogrodu, Wszedl w ich posiada-
nie tytułem zastawu za niezapłacony
przezzakonżold,
Po zawarciu rozejmu z królem pol-

skim w grudniu 1463 roku zatrzymał
zamki i miasta izarządzał nimi aż

do śmierci. Wedlug przekazów byl
człowiekiem okrutnym, Chełmnem zaś
władał tak, iż popadło w ruinę.
Zmarł 7 stycznia 1470 roku. Według
Jana Długosza został otruty przez
urodziwą chelmińską mieszczkę, któ-
ra po podaniu zatrutego jadła dla
pewności podpaliła basztę prochową,

w której rezydował. Jego duch ponoć

straszy do dziś na poddaszu tej basz-
ty, -b.n.
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13lll {44o - Utworzenie
Związku Pruskiego, konfedera-
cji szlachty i miast krzyżackich
w celu obrony praw stanowych.
ll tł54 - Związek Pruski wy-
powiada posłuszeństwo Krzy-
żakom i oddaje się w opiekę
kólowi polskiemu.

6lll 1454 - Kazimierz Ja-
giellończyk inkorporuje Prusy
do Królstwa Polskiego,
18 lx 1ł5ł - Klęska pol-

skiego pospolitego ruszenia
pod Chojnlcami.
vl lĄ57 - Polacy wykupują
od zaciężrtph wojsk krzyżac-
kich MalboĄ Tczew i llawę,
17 l)X{lslz - Pod Świeci-
nem wojslc polskie zrvyciężają
Krzyżko,,/ i pzejmują inicjaty-
Wę W Woinie.

15lx1163 -Zwycię§two
flot Gdańska i Elbląga nad
okrętami kr4lzackimi na Zale-
wie Wiślanym.
{9 x 1ł65 - Drugi pokój to-
ruński: Polska odzyskuje Po-
morze Gdańskie, ziemie cheł-
mińską i michałowską oraz
warmińskie księstwo biskupie,
pozostała część państwa za-
konnego (tzw. Prusy Książęce)
staie się polskim lennem.

ę*] Ę yl pierwszym wybitnym

$ i przedstawicielem rodu wywo-
3:F dzącego się z Nosacic (No-

stiż) w pobliżu Budziszyna na Gór-
nych Łużycach, W 1453 roku kupił
zamek Czocha od Hartunga von Kllix
i wiele innych nieruchomości (m.in.

Biedrzychowice). Zapewne zmuszony
do spłaty zobowiązań finansowych,
wyruszył latem 1454 roku do Prus ja-

ko rotmistrz zwerbowanego na Ś|ą-

sku i w Czechach oddziału zacięż-
nych. W październiku i listopadzie
brał udział w ataku na Lubawę
i Brodnicę, a potem został dowódcą
zamku w Chojnicach, W czerw-
cu 'l455 roku na cze|e załogi Chojnic

KACPER NOSTITZ

podstępem (przebral żołnierzy w ko-

biece stĄe) opanowal Czarne.
W styczniu 1457 roku poprowadził
wypad do północnej Wielkopolski,
gdzie dokonał rzezi Łobżenicy. La-
tem 1458 roku przejął zamek w Ki-
szewie i zawarl kilkumiesięczny ro-

zeim z Polakami. Pod koniec tego ro-

ku ciężko zraniony w starciu z od-
działami polskimi pod Bydgoszczą.
W't460 roku zdobył Wałcz, wyprawił
się na Gdańsk i zagroził księstwu
slupskiemu. Aby nie dopuścić do na-
jazdu, Eryk ll i stany słupskie wydali
Krzyżakom Bytów i Lębork. W stycz-
niu1462 roku opanowal Debrzno,
a następnie kilkakrotnie pustoszył

Krajnę. W sierpniu 1462 roku ze swo-
imi zaciężnymi dolączyl do wojsk
Fritza von Ravenecka. Wziął udział
w bitwie pod Świecinem, w trakcie
której zbiegł z pola walki, W 1465 ro-

ku dowodzil odsieczą krzyżacką
pod Starogardem Gdańskim. Atako-
wał też systematycznie posiadłości
księcia słupskiego. Po zakończeniu
wojny wrócił na Śląsk i Łużyce.Zaza-
sługi wojenne zostal starostą w Zgo-
rzelcu. W tym czasie jego dobra zna-
lazły się w granicach Czech. 0d 1467
roku związał się ze stronnictwem po-
pierającym Macieja Korwina. Zmarł
w 1490 roku, pozostawiając olbrzymi
majątek. -k.m.
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