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        Notatkę przepisujemy lub drukujemy i wklejamy do zeszytu. W podręczniku czytamy ze str. 206- 210 

 

Temat : Odzyskanie Pomorza Gdańskiego przez Polskę 1466r. 

 

Syn Jagiełły – Władysław Jagiellonczyk królem Polski i Węgier 

W roku 1440 synowi W. Jagiełły – Władysławowi nazwanemu później Warneńczykiem                   

Węgrzy podarowali tron( miał wówczas  16 lat  ). Ich państwo znalazło się w takiej sytuacji       

jak niegdyś Polska w czasach K. Wielkiego( brakło następcy tronu). Władysław został królem 

Polski i Węgier. 

Bitwa pod Warną 1444r. 

Kiedy Turcy zagrozili Węgrom Władysław stanął na czele węgierskich wojsk by stawić czoło 

wrogowi. Obie strony stoczyły bitwę pod Warną nad M. Czarnym w roku 1444.  Władysław nie 

miał dużego doświadczenia w starciu z doborowymi wojskami tureckimi. Bitwa zakończyła się 

klęską, a młody królewicz poległ na polu bitwy. Jego ciała nie odnaleziono. Potomni nadali mu 

przydomek Warneńczyk. 

Kazimierz Jagiellończyk , syn Jagiełły kolejnym władcą. 

Po tragicznej śmierci Władysława, tron w Polsce przejął jego brat Kazimierz Jagiellończyk.  

W czasach panowania tego władcy rozstrzygnięto sprawę Pomorza Gdańskiego. Mieszkańcy 

tych ziem dość już mieli krzyżackiego panowania. Na Pomorzu powstały tajne organizacje , 

które działały na rzecz powrotu tych ziem do Polski. 

W roku 1454 do króla Kazimierza Jagiellończyka przybyli przedstawiciele mieszkańców 

Pomorza i prosili króla o przyłączenie tych ziem do Korony czyli do Polski. Król uległ 

prośbom i ogłosił o włączeniu Pomorza do Polski.  

Wojna 13- letnia z Zakonem Krzyżackim 1454-1466                                                                                              

Decyzja króla była przyczyną wojny z Zakonem. Krzyżacy nie mieli zamiaru dobrowolnie 

oddać tych ziem. Walki prowadzono przez 13 lat. Duże wsparcie finansowe płynęło                                

od mieszkańców Pomorza. Za uzyskane od nich pieniądze można było opłacić żołnierzy z 

innych krajów. Królowi udało się nawet nie zdobyć, ale wykupić zamek krzyżacki w 

Malborku. Krzyżacy nie mieli pieniędzy, aby opłacić załogę zamku. Ostatecznie wojna 

zakończyła się sukcesem Polski. 

Pokój w Toruniu i jego postanowienia 1466 

 Po zakończeniu wojny obie strony w Toruniu podpisały pokój. Ustalono, że Polska otrzymuje: 

Pomorze Gdańskie, Ziemię Michałowską, Warmię oraz miasta: Malbork, Elbląg. Ziemie, które 

do Polski wróciły nazywano często Prusami Królewskimi. 

Ziemie, które pozostały przy Krzyżakach otrzymały nazwę Prus Zakonnych. Stolicą 

Krzyżaków zostało miasto Królewiec. Ziemie zakonne były od lennem Polski.  

Znaczenie przyłączenia Pomorza do Polski 

Dzięki powrotowi Pomorza do Polski wzrosło znaczenie rzeki Wisły jako szlaku nie tylko 

handlowego, ale i komunikacyjnego. Wzrosło też znaczenie miasta Gdańska, które o stało się 

najzamożniejszym miastem polskim. Mieszkało w nim wielu kupców i rzemieślników. 

Król za pomoc w pokonaniu Zakonu do herbu miasta Gdańska dodał koronę. 

   
 


