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Wojna 
trzynasto-
letnia

Ho∏d
pruski

szy pokój toruƒski przyznawa∏ zwyci´zcom jedynie niektóre terytoria
graniczne zaj´te wczeÊniej przez Krzy˝aków.

W ciàgu nast´pnych lat panowania W∏adys∏awa Jagie∏∏y kolejne wojny
i akcje dyplomatyczne os∏abi∏y pozycj´ Krzy˝aków. Wobec rosnàcych
problemów finansowych w∏adze zakonne zwi´ksza∏y ucisk ekono-
miczny w swym paƒstwie, co wywo∏a∏o opór stanów pruskich. Re-
presje krzy˝ackie sk∏oni∏y opozycjonistów, skupionych w Zwiàzku
Pruskim, do szukania pomocy w Polsce, z którà ∏àczy∏y ich coraz
silniejsze wi´zy gospodarcze. W 1454 r. pos∏owie pruscy oficjalnie
poddali si´ w∏adzy króla polskiego, syna Jagie∏∏y – Kazimierza IV
Jagielloƒczyka (1427–1492):

Napastowani wielkimi uciskami, wyrzekliÊmy si´ pysznego, chciwego
i niesprawiedliwego panowania Zakonu. Poniewa˝ wiadomo, ˝e Korona
Polska by∏a patronem, za∏o˝ycielem i wyposa˝ycielem wymienionego Za-
konu, a ziemie pruska, che∏miƒska, pomorska i micha∏owska si∏à oderwa-
ne zosta∏y od cia∏a Królestwa Polskiego, [przeto] osàdziliÊmy, ˝e nale˝y
nam si´ po∏àczyç z dawnà naszà g∏owà i pierwotnym cia∏em, od którego
zostaliÊmy odci´ci. Od tej godziny i na zawsze pozostaniemy pod rzàdami
królów polskich, a nigdy nie pozwolimy na oderwanie nas od Korony
Polskiej, której stanowimy cia∏o niepodzielne.

Inkorporacja* Prus wywo∏a∏a wojn´ trzynastoletnià (1454–1466)
mi´dzy Polskà i Krzy˝akami. Poniewa˝ decydujàcà rol´ w walkach
odegra∏y wojska zaci´˝ne, o ostatecznym wyniku wojny przesàdzi∏y
wi´ksze mo˝liwoÊci mobilizacyjne Królestwa Polskiego oraz zasoby
finansowe miast pruskich. Zebrane fundusze pozwala∏y przekupywaç
nieop∏aconych najemników wroga (w ten sposób opanowano m.in.
niezdobyty Malbork). Utrata przez Krzy˝aków wielu zamków zmusi-
∏a zakon do zawarcia w 1466 r. niekorzystnego dla siebie drugiego
pokoju toruƒskiego. Pomorze Gdaƒskie, Warmia, ziemie che∏miƒ-
ska i micha∏owska oraz p∏n.-zach. cz´Êç Prus (z Malborkiem i Elblà-
giem) przechodzi∏y pod zwierzchnictwo Polski. Wielcy mistrzowie
krzy˝accy mieli odtàd sk∏adaç w∏adcom polskim przysi´g´ wiernoÊci
oraz w razie potrzeby wspieraç w∏asnym wojskiem. Okrojone i po-
zbawione najbogatszych miast paƒstwo zakonne straci∏o samodziel-
noÊç. Królestwo Polskie, po ponad 150 latach, powróci∏o nad Ba∏tyk.

Zakon nie pogodzi∏ si´ z ustaleniami drugiego pokoju toruƒskiego.
Wbrew przyj´tym zobowiàzaniom Krzy˝acy dà˝yli do odzyskania su-
werennoÊci – zawierali przymierza z wrogami Polski, a nawet podej-
mowali dzia∏ania zbrojne. Sytuacj´ zmieni∏a dopiero decyzja wielkie-
go mistrza Albrechta Hohenzollerna, który w 1524 r. postanowi∏
przejÊç na luteranizm i przekszta∏ciç paƒstwo zakonne w Êwieckie,
dziedziczne ksi´stwo swego rodu. Poniewa˝ krok ten pozbawia∏ Al-
brechta poparcia cesarstwa i papiestwa, musia∏ on szukaç akceptacji
dla swej decyzji w Polsce. 10 kwietnia 1525 r. w Krakowie odby∏ si´
ho∏d pruski – Albrecht z∏o˝y∏ przysi´g´ wasalnà przed królem Zyg-
muntem I Starym (1467–1548). Prusy Ksià˝´ce sta∏y si´ lennem
Królestwa Polskiego. W ten sposób Polska bezkrwawo i ostatecznie

Mapa Prus z 1542 r. Jak widzicie,
obszar Prus wyró˝nia∏ si´ du˝à
liczbà miast. To w∏aÊnie one ponios-
∏y a˝ 40% kosztów wojny trzyna-
stoletniej. Po wcieleniu do Polski
prowincja pruska d∏ugo cieszy∏a si´
szerokà autonomià (mia∏a m.in.
w∏asnà reprezentacj´ stanowà oraz
monet´). Odr´bnoÊç Prus Królew-
skich zosta∏a zlikwidowana dopiero
w 1569 r.

Herb Prus Królewskich, czyli
Pomorza Gdaƒskiego i Warmii.
Niemiecki czarny orze∏ w herbie
polskiej prowincji stanowi∏ pozo-
sta∏oÊç panowania krzy˝ackiego.
Zarówno ten symbol, jak i sama
nazwa „Prusy” (pochodzàca od
wymar∏ego ba∏tyjskiego ludu) to
przyk∏ady przejmowania dziedzic-
twa historycznego przez kolejnych
spadkobierców.
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