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Powyższa historyczna praca, z odległego może czasu, ale służy przykładem jak 
powszechnie pisana może być historia. Bez krytycznemu czytelnikowi któremu wpadnie 
ona w ręce z pewnością zostanie przyjęta z pełną aprobatą, ponieważ jest napisana przez 
klerykalną dostojność. Jeśli chodzi o zezwolenie Kościoła na publikację, to do dzisiaj jest 



ono wymagane, jeśli autorem publikacji jest osoba duchowna, bo osoba duchowna we 
wszystkich swoich działaniach podlega swoim przełożonym i z chwilą przyjęcia święceń 
zrzeka się swojej wolności osobistej. Każda publikacja napisana przez osobę duchowną 
jest postrzegana jako stanowisko Kościoła, dlatego też występuje cenzura wobec takich 
publikacji i ewentualna zgoda lub jej brak na publikację.
Na wydanie tej pracy Ksiądz J.A. Łukaszewicz musiał otrzymać zewzwolenie władz 
kościelnych. Czy się chce czy nie, można zauważyć, że praca ta z uwagą została przez 
kler przeglądana. Ale, swoją drogą należy przyznać, że posiada swoją wartość, jak poniżej 
chciałbym przedstawić. 
Ksiądz w swojej pracy podnosi rangę Towarzystwa Jaszczurczego i Chorągwi 
Chełmińskiej, dotychczas nagminnie pomijaną, ale to, że w żadnym przypadku nie 
wymienia obecności pruskiej tożsamości, stwarza pytanie, dlaczego ?. Za to pisze, że 
“Polacy poddani służyć musieli w wojsku krzyżackim”. Czyżby miał w świadomości, że 
Prusowie zniknęli ? Trudno uwierzyć żeby Ksiądz taką o Prusach posiadał świadomość a 
raczej pisał tak z pełną premedytacją. Czego się nie robi dla wzniecenia patriotyzmu, a 
klerowi nie wolno było spostrzegać Prusów w pozytywnym świetle.
W  oczach kleru byłoby nie dopuszczalne, żeby taką wiedzę, Chorągiew Chełmińska jako 
zbrojne ramię Prusów pod kierownictwem organizacji pruskiego rycerstwa Towarzystwa 
Jaszczurczego przekazać czy  szerzyć, więc wszyscy w tej pracy dostają polską 
tożsamość. Cokolwiek, Ksiądz przekazuje dużo ciekawych dywagacji dotyczących Bitwy 
pod Grunwaldem, także nie pełnych faktów, wielokrotnie mijających się z prawdą. Jednak, 
sam fakt nobilitacji Towarzystwa Jaszczurczego, i rozgrzeszenia Chorągwi Chełmińskiej, 
uwidacznia Ksiądz ich walory dla Korony w Bitwie pod Grunwaldem, i za to Księdzu 
pozostaje nam tylko podziękować. Oczywiście i przedewszystkim, chodzi tu o 
podkreślenie wygrania Grunwaldu przez Jagiełłę, ale bez jakiegokolwiek Prusów udziału, 
jedynych rdzennych Prus mieszkańców. 
W  czasach Księdza chodziło o pobudzenie do patriotyzmu polskiego narodu rozbitego po 
trzech rozbiorach. Polska tożsamośc była ciemiężona przez ponad stulecie. Dzisiaj nic 
takiego nie przeczytamy. W obecnie pisanej historii o takich faktach czytamy zupełnie 
inaczej, lub mamy ciszę. Księdzu wielkie podziękowanie, że w pozytywnym świetle pisze o 
Jaszczurkowcach. Pozostawia tak wcześnie, dowód, kiedy jeszcze nie było mowy o 
Warmii i Mazurach w polskich granicach, że Prusowie odegrali ważną rolę w zmaganiach 
Korony z Zakonem, i nie ważne, że przedstawia ich jako Polaków. W  związku z tym należy 
Księdzu wybaczyć, że Prusowie otrzymali Polaków tożsamość. Zresztą, już wtedy 
Prusowie dążyli do połączenia Prus z Koroną. Dzisiaj Jaszczurkowcy znajdują się poza 
kręgiem jakiegokolwiek zainteresowania. Godne uwagi są Księdza dywagacje i opisywana 
atmosfera jaka mogła być wśród wojów Jagiełły. 
W  opisie jest sporo detalicznych błędów, dowodzić mogą o braku żródeł wiedzy dla 
Księdza szczególnie w rozegranej Bitwie pod Grunwaldem. Zresztą sam on pisze, 
ówcześni kronikarze nia zatroszczyli się o bitwy rzetelnym opisie i dlatego tak mało wiemy. 
Wszędzie gdzie Ksiądz pisze o udziale Polaków w zmaganiu się z Krzyżakami należy 
zastąpić Polaków Prusami. Najważniejszym jest, że gloryfikuje i podaje właściwą rangę 
Towarzystwa Jaszczurczego i  Chorągwi Chełmińskiej. 
Bitwa pod Grunwaldem przez wielu, różnych autorów cały  czas podlega dywagacjom, w 
związku z tym nasuwa się mnie dodatkowa nowa myśl dotycząca litewskiego skrzydła 
lekko konnych.  Dotychczas na stronie w opisie Bitwy  pod Grunwaldem nie wziętej pod 
uwagę. 
Krzyżacy mogli doskonale zdawać sobie sprawę ze wschodniego Litwinów stylu walki. Po 
pierwszym natarciu następuje odwrót do obozu, przegrupowanie tam i wtórny atak.  Tu 
spotkała ich niespodzianka, Krzyżacy wyruszyli za nimi w pogoń. Jedyny powód, 
niedopuścić czy nie pozwolić Litwinom na przegrupowanie i wtórny atak. Blisko połowa, 
jeśli nie więcej, krzyżackich sił lekko konnych było Prusami i beż wątpienia oni też byłi pod 



wpływami kierownictwa Towarzystwa Jaszczurczego. Świadomie i lojalnie z Litwinami 
wykończyli pozostałych lekko konnych Krzyżaków. I w ten sposób  Krzyżacy z lewego 
skrzydła zostali wybici. Na pole bitwy już nie wrócili. Natomiast Prusowie nie mieli już 
żadnego celu żeby wracać na pole bitwy, zawrócili i wrócili do swoich domostw. Litwini byli 
w szykach rozproszenia, po części rozbici nigdy na przegrupowanie do obozu nie dotarli 
będąc w walce z krzyżackim pościgiem. Po walce liżąc rany zbierali się, ale zanim się 
pozbierali to już było po bitwie i również na pole bitwy nie wrócili. 

Chorągiew Chełmińska, brała udział w opanowaniu wyspy Gotlandia w najeżdzie na 
ziemię Dobrzyńską i w innych Zakonu wyprawach, zdobywając u Krzyżaków pełne 
zaufanie. Z wypłaty żołdu wynika, że zbrojnych wtedy  było 333 a pod Grunwaldem 
dodatkowo dołączyło do nich pruskie rycerstwo z ziem ościennych. Przedstawiali wielką 
doświadczoną siłę w bojach.
Chorągiew Chełmińska prowadziła do boju 15-ście odwodowych gościnnych chorągwi. Nie 
zostali rozpoznani, gościnne odwodowe rycerstwo nie nosiło krzyżackich krzyży. Dopiero 
kiedy Chorągiew Chełmińska obniżyła chorągiew dając znak poddania się zostali 
rozpoznani. Odwody stanowiły siłę zbrojnych około 5000 konnych. Gersdorf był wśród nich 
i razem z chorągwią szczecińską i opolską poddały się, a co było z resztą tego nie wiemy.
Prawdopodobnie tracąc dowództwo, straciły swoją bojową wartość i przez znikome siły 
bez wysiłku mogły być rozbite przez Jagiełły odwody. To, że Chorągiew Chełmińska miała 
zbiec z pola bitwy mija się z prawdą, to zupełnie była inna sytuacja i inaczej można 
zinterpretować. Po prostu wyprowadziła odwody w pole, z dala od pola bitwy i Jagielle się 
poddała. Wielki Mistrz Zakonu nigdy nie poprowadził odwodów, zginął wraz z całą świtą 
Zakonu w miejscu dowodzenia bitwą i jego zwłoki nie od razu były rozpoznane. 
Szczątkowo praca poniżej jest skanowana, całość znaleść można w internecie
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